
SPONZORSKÝ PROGRAM PRO PARTNERY

SOKOL ZAJEČICE, z. s.



• Hledáte možnosti, jak podpořit lokální sdružení?

• Hledáte nejen sponzorskou příležitost,
ale i oboustranně výhodné partnerství?

• Staňte se sponzorem/partnerem Sokola Zaječice.
Těšíme se na vzájemnou spolupráci!

PROČ SE STÁT SPONZOREM/PARTNEREM SOKOLA ZAJEČICE

Sokol Zaječice má více než šedesátiletou tradici a je jedním z významných poskytovatelů sportovního 
i volnočasového vyžití pro děti, mládež i dospělé na Benešovsku. (Více o historii a činnosti spolku 

a aktuální údaje o počtu členů a oddílů najdete na konci této prezentace.)

Naším hlavním cílem je umožnit zejména dětem a mládeži sportovní vyžití a aktivní trávení volného 
času, a tím zabránit negativním sociálně-patologickým jevům ve společnosti.

Dobrá funkčnost spolku a co nejširší nabídka aktivit je důležitá jak pro výchovu mladých, 
tak pro propagaci obce, regionu, ale i firem a partnerů, kteří naši činnost podpoří ve formě 

sponzorských darů či jinou formou partnerství.



JAKÉ FORMY SPONZORSTVÍ/PARTNERSTVÍ NABÍZÍME?

1. SPONZORSKÝ DAR

Poslouží zejména na údržbu areálu, rozšiřování sportovních příležitostí a pořádání kulturních
a společenských akcí. Do zprávy pro příjemce lze uvést, na jaký účel má být dar využit.

Potvrzení o přijetí peněžitého daru je samozřejmostí.

Účet Sokola Zaječice pro zaslání sponzorského daru:

2501006397/2010

CO ZA TO?

Poděkování na webu a Facebooku Sokola Zaječice.

V případě daru od 5000 Kč výše nabízíme možnost využití reklamního prostoru. 
Více o formách partnerství viz dále.



2. PARTNERSTVÍ

BRONZOVÝ PARTNER
OD 5000 KČ / ROK

CO ZA TO?

• 5000–9999 Kč: 1x reklamní banner na plotě nad hřištěm po dobu 1 roku
(max. 1 x 3,5 m, výrobu hradí partner, my ji můžeme zprostředkovat) + reklama
na stránkách www.sokolzajecice.cz v sekci Partneři (logo + odkaz) + 1x sponzorský 
post na Facebooku Sokola Zaječice dle zadání (my dle zadání připravíme,
vy schválíte)

• 10 000–19 999 Kč: 1x reklamní banner na plotě nad hřištěm po dobu 1 roku
(max. 1 x 3,5 m, výrobu hradí partner, my ji můžeme zprostředkovat) + reklama
na stránkách www.sokolzajecice.cz v sekci Partneři (logo + odkaz) + 2x sponzorský 
post na Facebooku Sokola Zaječice dle zadání (my dle zadání připravíme,
vy schválíte)

http://www.sokolzajecice.cz/
http://www.sokolzajecice.cz/


STŘÍBRNÝ PARTNER
OD 20 000 KČ / ROK

CO ZA TO?

• 1x reklamní banner na plotě nad hřištěm po dobu 1 roku
(max. 1 x 3,5 m, výrobu hradí partner, my ji můžeme zprostředkovat)

• 1x reklamní banner na plotě u multifunkčního hřiště po dobu 1 roku
(max. 1 x 3,5 m, výrobu hradí partner, my ji můžeme zprostředkovat).

• reklama na stránkách www.sokolzajecice.cz v sekci Partneři
(logo + odkaz)

• 3x sponzorský post na Facebooku Sokola Zaječice dle zadání (my dle zadání 
připravíme, vy schválíte)

http://www.sokolzajecice.cz/


ZLATÝ PARTNER
OD 40 000 KČ / ROK

CO ZA TO?

• 1x reklamní banner na plotě nad hřištěm po dobu 1 roku
(max. 1,5 x 4 m, výrobu hradí partner, my ji můžeme zprostředkovat)

• 1x reklamní banner na plotě u multifunkčního hřiště po dobu 1 roku
(max. 1,5 x 4 m, výrobu hradí partner, my ji můžeme zprostředkovat).

• reklama na stránkách www.sokolzajecice.cz v sekci Partneři
(logo + odkaz)

• 4x sponzorský post na Facebooku Sokola Zaječice dle zadání (my dle zadání 
připravíme, vy schválíte)

http://www.sokolzajecice.cz/


PARTNER ODDÍLU

V případě zájmu o sponzorství pouze konkrétního oddílu Sokola Zaječice se možnosti 
plnění ze strany spolku/oddílu mohou lišit a budou řešeny individuálně,

vždy společně s vedoucím daného oddílu.

Seznam oddílů naleznete na poslední straně.

Prostor pro reklamní bannery– plot nad hřištěm:



SOKOL ZAJEČICE: AKTIVNÍ SPOLEK S TRADICÍ

Sokol Zaječice oficiálně vznikl již v roce 1958 s myšlenkou rozvíjet sportovní a kulturní činnost v obci Zaječice 
a sousedních Kovářovicích na Benešovsku. Nejvýraznější stopu zanechávají místní fotbalisté již od 50. let

v okresních soutěžích. Dlouhá léta se aktivita věnovala pouze kopané a kulturním akcím.

Po krátkém útlumu činnosti spolku na přelomu tisíciletí, kdy fungoval pouze fotbal mužů a pořádání 
každoročního plesu, dostal Sokol Zaječice potřebný impulz i díky rozvoji obce a přílivu nových obyvatel:

začal se rozrůstat nejen co do počtu aktivních členů, ale také nových sportů a oddílů,
jako jsou florbal, běžecké lyžování či sportovní střelba.

Zároveň Sokol Zaječice každoročně pořádá nebo zaštiťuje řadu sportovních, společenských a kulturních akcí, 
které se v obci konají. Patří mezi ně například každoroční Ples sportovců, Čarodějnice, Masopust,

přespolní běh Zaječický bůr a další.

Sokol Zaječice se stará o celoroční údržbu fotbalového hřiště v Zaječicích, které využívají jak 
oddíly spolku, tak široká veřejnost (přístupné 24/7). Součástí sportovního areálu je také zázemí (šatny 

domácích a hostů, kabina pro rozhodčí) a víceúčelové hřiště, které funguje v provizorním režimu a plánujeme 
jeho rekonstrukci (hřiště na nohejbal/volejbal/basketbal/kluziště s umělým povrchem).

V případě příznivých sněhových podmínek se oddíl SKI Sokola Zaječice stará o strojovou úpravu běžeckých 
tratí ve Skiareálu ZajKov na Chytárně.



SOKOL ZAJEČICE V ROCE 2022

Počet členů: 117

Počet oddílů: 7

WEB: www.sokolzajecice.cz

Facebook: @sokolzajecice

Oddíly: • fotbal muži

• fotbal dívky

• fotbal děti

• běžecké lyžování

• florbal

• otužilci

• střelci

http://www.sokolzajecice.cz/
https://www.facebook.com/sokolzajecice


DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM PODPOŘIT AKTIVITY
SOKOLA ZAJEČICE!

Pro více informací a v případě zájmu o partnerství nás neváhejte kontaktovat:

info@sokolzajecice.cz

mailto:info@sokolzajecice.cz

