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Naszym celem jest odrodzenie lat świetności

rzeszowskiego żużla, zaś wspomnianym

marzeniem kontynuacja bogatych rzeszowskich

tradycji żużlowych, odbudowa klubu

i stworzenie zespołu, który z powodzeniem

reprezentować będzie biało-niebieskie barwy

w rozgrywkach ligowych.

ZAPROSZENIE
DO WSPÓŁPRACY

Hasłem przewodnim, towarzyszącym jest

dewiza zawierająca istotę funkcjonowania

klubu ze stolicy Podkarpacia

"Jedna Drużyna, Jedno Marzenie"



Aspekt właściwego prowadzenia spraw organizacyjnych nie przysłania nam bardzo istotnego

elementu, jakim jest komunikacja z kibicem z żużlowego świata - tym z Rzeszowa, z naszego

województwa, z Polski czy spoza jej granic.

Obecność w mediach daje namacalne efekty nie tylko dla promocji sportu żużlowego,

czy drużyny ligowej, ale również jest doskonałą okazją do promocji firm wspierających zespół

od sponsorów tytularnych po lokalne przedsiębiorstwa chcące wypromować swoje usługi

i produkty. Sponsoring sportowy jest najpopularniejszą z form sponsoringu, co jasno wskazuje,

iż właśnie ta płaszczyzna stwarza przedmiotom duże szanse dalszego rozwoju. Wszelkiego

rodzaju badania prezentowane w raportach medialnych, poparte liczbami, zarówno

z mediów klubowych, jak i telewizji, przekazującej odbiorcom mecze rzeszowskiej drużyny

w ubiegłym sezonie, a także wielu portali żużlowych skutkują stale rosnącą liczbą

obserwatorów i kibiców śledzących poczynania naszego zespołu. To bezpośrednio 

przekłada się na większą rozpoznawalność zarówno klubu, jak i sponsorów bez których

zbudowanie silnej drużyny jak i organizacji spotkań żużlowych na najwyższym światowym

poziomie nie byłoby możliwe.

Dziękujemy wszystkim sponsorom za dane nam zaufanie poprzez wsparcie zarówno

finansowe jak i infrastrukturalne. Cieszy nas również fakt, że zapoczątkowany po sezonie 2021

"Klub 100" przyciąga coraz więcej firm i osób prywatnych chcących wesprzeć klub w nowej

formie. Wierzymy, że dzięki stałej grupie osób już za kilka lat będziemy świętować największe

sukcesy na arenie polskich rozgrywek ligowych i młodzieżowych z formacją opartą na

rzeszowskich wychowankach.

Zarząd
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HISTORIA ŻUŻLA NA ŚWIECIE

 Za początki czarnego sportu na świecie uznaje się pierwszą połowę XX wieku, a dokładnie 15 grudnia 1923 roku, kiedy to 

w australijskim West Maitland na torze wyścigów konnych rozegrano pierwsze zawody motocyklowe, przypominające dzisiejszy speedway. 

Dirt-track bo taką nazwę pierwotnie otrzymał dzisiejszy czarny sport przywędrował do Europy 4 lata później, choć za oficjalny początek tego 

sportu w Europie uznaje się zawody w osadzie High Beach w hrabstwie Essex w Wielkiej Brytanii. Zawody rozegrane zostały 

29 lutego 1929 roku, a rywalizację oglądało ponad 30 tysięcy widzów. Brytyjczycy zachwyceni nowym sportem motocyklowym jeszcze w tym 

samym roku utworzyli pierwsze na świecie żużlowe rozgrywki ligowe, która do dziś jest jedną z najsilniejszych na świecie. Pierwsza na świecie 

liga żużlowa składała się tak naprawdę z dwóch rozgrywanych równolegle (Southern League i Northern League), w których zwycięskimi okazały 

się drużyny Stamford Bridge oraz Leeds.

 Żużel do Polski trafił niewiele później bo już na początku lat 30. XX wieku rozgrywano pierwsze zawody żużlowe. 

7 sierpnia 1932 w śląskich Mysłowicach rozegrano pierwsze oficjalne zawody o tytuł indywidualnego mistrza Polski na żużlu, choć w innej 

formie jaką znamy z dzisiejszych czasów. Rywalizacja odbywała się w 3 „klasach” w zależności od pojemności silnika. W klasie 250 cm³ 

zwyciężył Alfred Weyl, natomiast w klasie 350 cm³ oraz 500 cm³ najlepszy okazał się Rudolf Breslauer, znany również pod zmienionym po 

wojnie nazwiskiem Rudolf Wrocławski.

 Pierwsze regularne rozgrywki ligowe w Polsce swój początek notują na rok 1948, w których nie występował już podział na klasy 

(pojemności silników) a z biegiem lat zaczęto odchodzić od motocykli drogowych na rzecz motocykli dostosowanych stricte do torów i wyścigów 

żużlowych.

 Dzisiejszy żużel przeszedł wiele transformacji od jego początków, a wraz z jego rozwojem pojawiały się coraz różniejsze jego odmiany, 

również w zależności od umiejscowienia na świecie. Najpopularniejszą na świecie formę speedway’a znaną z polskich torów jest żużel 

klasyczny charakteryzujący się sypką, ziemistą nawierzchnią. Dużą popularnością w Niemczech, Belgii czy Holandii cieszą się zawody tak zwane 

„na długim torze” oraz na torach trawiastych. Inną z popularnych odmian jest żużel na lodzie, lecz różnie się on najbardziej od klasycznego 

speedway’a szczególnie przez inny styl jazdy. Zawodnicy nie „łamią” swoich motocykli wchodząc w łuki owalu, a ich pokonywanie polega na 

„położeniu” motocykla na nawierzchni, przypominając niektórym technikę pokonywania zakrętów z cyklu Moto GP.

 Na rok 2022 na świecie regularne rozgrywki ligowe rozgrywane są w dziewięciu krajach, choć większość z nich różni się formą ich 

rozgrywania, chociażby ze względu na ilość drużyn w meczu. Tak jak w Polsce są to rywalizacje pomiędzy dwoma drużynami, tak choćby 

w niedalekich Czechach, mecze ligowe rozgrywane w formie czwórmeczu, pomiędzy wszystkimi czterema drużynami, jakie występują 

w tamtejszej lidze. Dla porównania liga polska w sezonie 2022 zgromadziła aż 23 zespoły na 3 poziomach rozgrywkowych. 

Zawody w Mysłowicach - lata 30-te XX w. Zawody w Warszawie - lata 30-te XX w.
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SUKCESY ŻURAWI

2 ZŁOTE
MEDALEDMP DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI 2 SREBRNE

MEDALE 2 BRĄZOWE
MEDALE

3 ZŁOTE
MEDALEDMPJ DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI

JUNIORÓW 1 SREBRNY
MEDAL 2 BRĄZOWE

MEDALE

1 ZŁOTY
MEDALMPPK MISTRZOSTWA POLSKI PAR 

KLUBOWYCH 0 SREBRNYCH
MEDALI 3 BRĄZOWE

MEDALE

1 ZŁOTY
MEDALMMPPK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA 

POLSKI PAR KLUBOWYCH 1 SREBRNY
MEDAL 2 BRĄZOWE

MEDALE

2 ZŁOTE
MEDALEIMP INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA 

POLSKI 3 SREBRNE
MEDALE 2 BRĄZOWE

MEDALE

0 ZŁOTYCH
MEDALIMIMP MŁODZIEŻOWE INDYWIDUALNE 

MISTRZOSTWA POLSKI 2 SREBRNE
MEDALE 1 BRĄZOWY

MEDAL

1 ZAJĘTE
MIEJSCEZŁOTY KASK 3 ZAJĘTYCH

MIEJSC 3 ZAJĘTYCH
MIEJSC

1 ZAJĘTE
MIEJSCESREBRNY KASK 1 ZAJĘTE

MIEJSCE 2 ZAJĘTYCH
MIEJSC

0 ZAJĘTYCH
MIEJSCBRĄZOWY KASK 1 ZAJĘTE

MIEJSCE 0 ZAJĘTYCH
MIEJSC

PEŁNA NAZWA

TEXOM STAL RZESZÓW

PRZYDOMEK

ŻURAWIE

BARWY

BIAŁO-NIEBIESKIE

DATA ZAŁOŻENIA

1944 (klub)
 (sekcja)1951

2
TYTUŁY

DMP

 22 maja 1955 to kolejna z najważniejszych, jeśli nie najważniejsza data w historii klubu. Na torze Stali Świętochłowice odbył się 

inauguracyjny mecz ligowy Stali Rzeszów w II lidze. Mecz padł łupem gospodarzy, lecz tylko 1 punktem w stosunku 27:26 dla gospodarzy. 

W 1959 roku zespół awansował do grona najlepszych drużyn w kraju, a skład z między innymi Florianem Kapałą, Janem Malinowskim, czy 

Stefanem Kępą zdobył dwukrotnie mistrzostwo Polski, w sezonach 1960-1961. W latach 1962-1963 Stalowcy sięgnęli po wicemistrzowski 

tytuł, natomiast brązowy medal zespół wywalczył 3 lata później. Po latach sukcesów przyszedł czas posuchy aż do roku 1998 i brązowego 

medalu DMP za sprawą złotej rzeszowskiej młodzieży z Piotrem Winiarzem, Maciejem Kuciapą czy Rafałem Trojanowskim na czele.

 Rzeszowski żużel początek swojej historii zaczął pisać tuż po wyzwoleniu, choć pierwsze wyścigi uliczne datowane są na rok 1927, 

kiedy to Rzeszowskie Towarzystwo Kolarzy i Motocyklistów organizowało tak zwane wyścigi uliczne. Po wojnie towarzystwo wznowiło 

działalność, lecz ze względu na brak odpowiedniej infrastruktury, pierwsze mecze na torze (bieżni wokół boiska piłkarskiego) odbywały się na 

stadionie w niedalekim Jarosławiu. Rok 1948 upłynął pod znakiem budowy pierwszego w Rzeszowie a 3 w Polsce toru żużlowego. Dzięki 

porozumieniu władz RTKiM oraz KS Resovii rozpoczęto budowę toru wokół bieżni lekkoatletycznej stadionu na dzisiejszej ulicy Wyspiańskiego. 

Nowo powstały tor żużlowy użytkowany był przez RTKiM przez 2 lata, a pierwsze zawody odbyły się jeszcze w lipcu 1948 roku, kiedy do 

Rzeszowa zawitali zawodnicy Olimpii Grudziądz. 

 21 lutego 1950 to jedna z najważniejszych dat w historii sekcji żużlowej ZKS „Stal” Rzeszów. W tym dniu bowiem odbyło się pierwsze 

jej zebranie, na którego czele stanął Eugeniusz Haman. W 1951 roku zrezygnowano z rozgrywek drugoligowych, a w ich miejsce 

zorganizowano ligę zrzeszeniową, w której wzięła udział Gwardia Rzeszów, reprezentowana między innymi przez Józefa Dyląga czy 

Eugeniusza Nazimka. Przez kolejne lata rozgrywki w Rzeszowie przebiegały pod znakiem trójmeczów, bez rywalizacji ligowej. Została ona 

reaktywowana dopiero w 1955 roku. 

Florian Kapała
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SENIORZY

Każdego z naszych

zawodników mogą

Państwo znaleźć na

portalu społecznościowym

Facebook

...

......

...

Kevin Wölbert
(Niemcy)
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... ...

Paweł Miesiąc Dawid Lampart Hubert Łęgowik Eduard Krčmář
(Czechy)

Andriy Karpov
(Ukraina)

Jonatan Grahn
(Szwecja)

KADRA

...
(Trener)

Paweł Piskorz
(Manager)

SEZON 2023

...
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Każdego z naszych

zawodników mogą

Państwo znaleźć na

portalu społecznościowym

Facebook

6

Gustav Grahn
(Szwecja)

...

Mateusz Majcher

Konrad Mikłoś

Michał Curzytek
(gość)

...

Jakub Stojanowski

Szymon Bańdur

Timi Salonen
(Finlandia)

Bartosz Bańbor Marcus Birkemose
(Dania)

Nikodem Chorzępa

...

...

...



Fundacja h69 SPEEDWAY
BUSINESS CLUB
 klub100@h69.pl
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• Paweł Baszak - Prezes Zarządu

 Dorota Rojek - Rada Nadzorcza •

 Krystian Kopiec - Rada Nadzorcza •

 Łukasz Rojek - Rada Nadzorcza •

 Tadeusz Szylar - Rzecznik Prasowy •

Każda firma chce być kojarzona z pozytywnymi emocjami, 

a nic nie wzbudza takich emocji jak imprezy sportowe. 

Każde wydarzenie organizowane przez H69 S.A. to idealna okazja do budowania trwałych 

i unikatowych relacji z partnerami biznesowymi.

MISJA

Wspieranie wszystkich członków 100 SBC w działaniach

promocyjno-rozwojowych w celu tworzenia ich długofalowych

sukcesów. Dążenie do skupienia jak największej liczby

przedsiębiorców skłonnych łączyć swój rozwój ze wsparciem

finansowym rzeszowskiego żużla.

Członkowie mogą wymieniać się doświadczeniem oraz pakietami

usług i towarów, a także nawiązywać kontakty biznesowe.

CZŁONKOSTWO 

 Bezpośrednie wsparcie rozwoju młodzieży oraz warsztatu szkółki żużlowej •

 Przynależność do społeczności Kibiców, promowanie dobrego imienia Klubu •

 Udział w spotkaniach Klubu 100 (spotkania członkowskie, pikniki rodzinne) •

 Reklama umieszczona w programie zawodów i w mediach społecznościowych •

 15% rabatu na gadżety klubowe naszej drużyny •

 Podziękowanie za wsparcie w formie plakatu lub kalendarza z autografami całej drużyny •

 Członkostwo połączone ze sponsorowaniem klubu - oferta indywidualna•

Składka członkowska z tytułu uczestnictwa - od 2000 zł netto/rok 

WIZJA

Wizja Stworzenie stabilnej grupy skupiającej przedsiębiorców oraz osoby prywatne, które poprzez partnerską współpracę w obszarze biznesowym

i społecznym będą wspierały rozwój rzeszowskiego żużla. Klub 100 stanowi bardzo ważny element klubu H69 S.A., który ma za zadanie integrować 

środowisko biznesowe, pomagać w nawiązywaniu kontaktów i budowaniu trwałych relacji.

Cele 

1. Szkolenie młodzieży 

2. Budowa zaplecza technicznego - warsztat (wyposażenie)

3. Sprzęt (silniki i motocykle)

4. Utrzymanie serwisowe sprzętu

5. Bus (9 osobowy) klubowy służący do wyjazdów na treningi oraz DMPJ (dla całej szkółki)

FUNDACJA H69 SPEEDWAY BUSINESS CLUB



CZEKAMY NA CIEBIE
Fundacja h69 SPEEDWAY

BUSINESS CLUB
 klub100@h69.pl
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• Jakub Kiełb - Prezes Zarządu

 Dorota Rojek - Członek Zarządu•

Założyciele stowarzyszenia:

 Jakub Kiełb•

 Dorota Rojek•

 Łukasz Rojek•

 Sylwia Czapla•

 Sebastian Błaszczyk•

 Grzegorz Pałka•

 Michał Drymajło•

H69 Speedway School

osłona boczna duża

kierownica

osłona boczna mała

osłona boczna 

mała - tył

H69 Speedway School łączy naukę jazdy na żużlu młodych adeptów wraz 

z ich rozwojem osobistym już od najmłodszych lat. 

Treningi ogólnorozwojowe, mentalne oraz jeździeckie odbywają się przez cały rok pod okiem naszych 

trenerów zarówno na hali sportowej, stadionie przy Hetmańskiej, jak i na torze przeznaczonym 

dla motocykli typu pitbike. Inwestycja w młodzież to jeden z fundamentów działalności spółki!
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fot. Jakub Malec
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71% 45%

61% 82% 22%

Zdecydowana większość kibiców na poziomie deklaratywnym postrzega żużel i kibicowanie

rozgrywkom żużlowym jako atrakcyjną rozrywkę.

Aż 95% kibiców żużlowych twierdzi, iż interesowanie się żużlem sprawia im dużą przyjemność.

Ponadto, 9 na 10 miłośników tej dyscypliny deklaruje, że oglądanie " czarnego sportu" to doskonała

alternatywa dla spędzania wolnego czasu, która pozwala im się zrelaksować.

KIBICE ŻUŻLA TO NAJCZĘŚCIEJ

MĘŻCZYŹNI (71%)

w większości osoby w wieku od 25-39 lat

45% Z WYKSZTAŁCENIEM ŚREDNIM

Największe grupy zawodowe wśród kibiców

stanowią uczniowie / studenci (27%)

oraz pracownicy fizyczni ( 24%)

IDENTYFIKACJA

82% kibiców wskazuje "Wspieranie drużyny"

za najważniejszy powód, dla którego chodzą

na mecze

SPORT KTÓRY ŁĄCZY

61% kibiców najczęściej wybiera się

na mecze z rodziną i znajomymi

CZYNNY UDZIAŁ

22% fanów ( w całej lidze)

uczestniczy we wszystkich meczach

KIM JEST KIBIC ŻUŻLA?
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NASI KIBICE
Żużel w całej Polsce, jak również na świecie to sport rodzinny. 

Na trybunach zasiadają całe rodziny, a tradycja kibicowania 

przechodzi z pokolenia na pokolenie. Coraz więcej rodzin 

z dziećmi na naszym stadionie to znak, że o przyszłość 

rzeszowskiego żużla możemy być spokojni, a zafascynowane 

często traktorami i sprawami poza sportowymi dzieci już 

za kilka lat zasiądą na trybunach, aby z całych sił wspierać 

biało-niebieskich.
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STREFA VIP
To najbardziej prestiżowe miejsce, które jest dostępne na 

naszym stadionie. Podczas meczu panuje tu niepowtarzalny 

klimat, dostarczający dużo emocji i niezapomnianych wrażeń.

KARNETY VIP SEZON 2022
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KILKA SŁÓW OD SPONSORA

TYTULARNEGO - KRYSTIANA WOŚ

      1. W jaki sposób Texom osiągnął swoją pozycję na rynku?

Dzięki doświadczeniu pracowników, odwadze i dążeniu do określonych celów. Nie słuchamy opinii innych, wierzymy w osiągnięcie 

sukcesu przez naszą firmę i dzięki temu podejmujemy ryzyka, które pozwalają nam konkurować z największymi firmami na rynku Polskim.

      2. Na co Państwo kładą szczególny nacisk w trakcie realizacji inwestycji?

W trakcie realizacji największy nacisk stawiamy na jakoś, bezpieczeństwo na projektach i terminowość. Szczególny nacisk kładziemy 

również na współpracę z naszymi klientami, staramy się pomagać, doradzać w sytuacjach, które nie mogły zostać przewidziane 

na etapie przygotowywania postępowania oraz przygotowywania oferty.

      3. Obecne projekty/realizacje.

Jest tego bardzo dużo. Obecnie nasza firma realizuje 23 projekty na terenie całego kraju. Współpracujemy m.in. ze Służbą Więziennictwa, 

PKP S.A., Polskim Wojskiem. Realizujemy głównie projekty z sektora publicznego takie jak baseny, hale sportowe i inne obiekty

użyteczności publicznej. Specjalizujemy się również w budynkach objętych ochroną konserwatorską.

      4. Jakie są Państwa plany na przyszłość?

Firma TEXOM posiada Oddziały w Rzeszowie, Lublinie, wkrótce nastąpi otwarcie Oddziału Krakowskiego.

W planach na przyszłość mamy zamiar otworzyć Oddziały we Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu i Warszawie. Chcemy również przekształcić 

spółkę z o.o. w spółką akcyjną i najważniejszy plan to stać się jedną z najlepszych firm budowlanych na rynku ogólnopolskim.

      5. Mecenat nad sportem. Jakie korzyści płyną z mecenatu nad sportem?

Najważniejsza korzyść to satysfakcja z wygrywania drużyn, które wspieramy.

Oczywiście tak duże wsparcie przez naszą firmę sportu jest bardzo mocno widoczne na rynku Polskim i myślę, że również docenianie 

przez wiele osób i naszych partnerów biznesowych. Bez wątpienia wpływa to na rozpoznawalność naszej marki oraz powoduje zaufanie, 

dzięki któremu firma TEXOM staje się wiarygodnym partnerem w biznesie.
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PAKIETY SPONSORSKIE

1x PLATYNOWY
1 sponsor

ZŁOTY
do 3 sponsorów

SREBRNY
do 5 sponsorów

BRĄZOWY
do 7 sponsorów

3x

5x

7x
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PAKIETY SPONSORSKIE
250 000

PAKIET
BRĄZOWY

-

TAK

TAK

TAK

TAK

-

TAK

TAK/NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

8 szt

TAK

-

5 szt

2 szt

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

A5

400 000

PAKIET
SREBRNY

-

TAK

TAK

TAK

TAK

-

TAK

TAK/NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

10 szt

TAK

20 sek x 1

8 szt

5 szt

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

A5

750 000

PAKIET
ZŁOTY

-

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK/NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

15 szt

TAK

10 szt

8 szt

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

A4

20 sek x 2

1 500 000

PAKIET
PLATYNOWY

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK/NIE

TAK

TAK

TAK/NIE

TAK

TAK

20 szt

TAK

15 szt

10 szt

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

A4

20 sek x 6

NAZWA

PRZÓD PRAWA STRONA

TYŁ LEWA STRONA

PRZÓD LEWA STRONA

TYŁ PRAWA STRONA

KIEROWNICA

PRAWA STRONA

OSŁONA PRAWA STRONA PRZÓD

PIERWSZY ŁUK

DRUGI ŁUK

PRZECIWLEGŁA PROSTA

OSÓB FUNKCYJNYCH PRZÓD

KOZIOŁEK 1x3m

TYŁ

WYNOSZONY PRZED BIEGIEM

NAZWA DRUŻYNY

KEVLAR

MOTOR

BANDA

ODZIEŻ

ROLLUP

PŁYTA GŁÓWNA KOZIOŁEK

TELEBIM

KARNET SUPER VIP

KARNET NORMALNY

BANER NAD PARKIEM MASZYN

BANER PRZED WJAZDEM NA STADION

PODPROWADZAJĄCE

TABLICA Z NR BIEGU

BANER SPONSORA BIEGU

PROGRAM ZAWODÓW

JINGLE W PRZERWACH

---TAK5x10mSIATKA MESH

---TAKCZAPECZKA
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UMOWA SPONSORSKA 2023

2
3
4
5
6

1

100 000 zł netto

10 rat
po 10 000,00 zł netto

Warunki płatności:

PAKIET

Umieszczenie nazwy Sponsora na:

          kevlarze zawodnika (pola do wyboru zgodnie z załącznikiem)

          osłonach motocykla zawodnika

          odzieży teamowej i osób funkcyjnych organizatora (pola do wyboru zgodnie z załącznikiem)

          murawie stadionu - koziołek dwustronny 4 szt.

          bandzie kinetycznej

          wjeździe do parku maszyn

          w programie zawodów

          przy biegu sponsorowanym i na tablicy z numerem biegu

          na karnetach i biletach wstępu na zawody

          w boksach zawodników

          na ściance medialnej (2 moduły)

          na stronie internetowej www.h69.pl oraz mediach społecznościowych Klubu

          na telebimie podczas zawodów

Spiker przed i podczas zawodów przynajmniej trzy razy wymieni nazwę Sponsora

Umieszczenie do 3 szt. rollupa w strefie SUPER VIP dostarczonego przez Sponsora

Umieszczenie do 10 szt. winderów dostarczonych przez Sponsora

Karnet SUPER VIP z wjazdem na Stadion - 5 szt.

Karnet na sezon 2023 - 10 szt.
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Umieszczenie nazwy Sponsora na:

          odzieży teamowej i osób funkcyjnych 

          murawie stadionu - koziołek dwustronny 3 szt.

          bandzie kinetycznej

          w programie zawodów

          przy biegu sponsorowanym i na tablicy z numerem biegu

          na karnetach i biletach wstępu na zawody

          w boksach zawodników

          na ściance medialnej (1 moduł)

          na stronie internetowej www.h69.pl oraz mediach społecznościowych Klubu

          na telebimie podczas zawodów

Spiker przed i podczas zawodów przynajmniej trzy razy wymieni nazwę Sponsora

Umieszczenie 1 szt. rollupa w strefie SUPER VIP dostarczonego przez Sponsora

Umieszczenie 5 szt. winderów dostarczonych przez Sponsora

Karnet SUPER VIP z wjazdem na Stadion - 3 szt.

Karnet na sezon 2023 - 8 szt.

2
3
4
5
6

1

60 000 zł nettoPAKIET

10 rat
po 6 000,00 zł nettoWarunki płatności:

Umieszczenie nazwy Sponsora na:

          odzieży teamowej i osób funkcyjnych 

          murawie stadionu - koziołek dwustronny 2 szt.

          bandzie kinetycznej

          w programie zawodów (1/2 strony)

          na karnetach i biletach wstępu na zawody

          w boksach zawodników

          na ściance medialnej

          na stronie internetowej www.h69.pl oraz mediach społecznościowych Klubu

          na telebimie podczas zawodów

Spiker przed i podczas zawodów przynajmniej trzy razy wymieni nazwę Sponsora

Karnet SUPER VIP z wjazdem na Stadion - 2 szt.

Karnet na sezon 2023 - 5 szt.

2
3
4

1

40 000 zł nettoPAKIET

10 rat
po 4 000,00 zł nettoWarunki płatności:

Umieszczenie nazwy Sponsora na:

          murawie stadionu - koziołek dwustronny 1 szt.

          bandzie kinetycznej - 1 moduł

          w programie zawodów (1/3 strony)

          na stronie internetowej www.h69.pl oraz mediach społecznościowych Klubu

          na telebimie podczas zawodów

Spiker przed i podczas zawodów przynajmniej trzy razy wymieni nazwę Sponsora

Karnet SUPER VIP z wjazdem na Stadion - 1 szt.

Karnet na sezon 2023 - 3 szt.

2
3
4

1

20 000 zł nettoPAKIET

10 rat
po 2 000,00 zł nettoWarunki płatności:

Umieszczenie nazwy Sponsora na:

          w programie zawodów (logotyp)

          na telebimie podczas zawodów

Spiker przed i podczas zawodów przynajmniej trzy razy wymieni nazwę Sponsora

Karnet na sezon 2023 - 2 szt.

2
3

1

10 000 zł nettoPAKIET

10 rat
po 1 000,00 zł nettoWarunki płatności:

8 000 zł nettoPAKIET

10 rat
po 800,00 zł nettoWarunki płatności:

Umieszczenie nazwy Sponsora w programie zawodów (logotyp)

Spiker przed i podczas zawodów przynajmniej trzy razy wymieni nazwę Sponsora

Karnet na sezon 2023 - 5 szt.

1
2
3
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EKSPOZYCJE REKLAMOWE 
NA STADIONIE
PODCZAS MECZÓW

OFERTA
SPONSORSKA

0

LOGOTYPY NA BANERACH 
PRZY KASACH

PONADTO:

TELEBIM

PROGRAM ZAWODÓW

BILETY, KARNETY

STRONA WWW

Stadion Miejski "Stal" w Rzeszowie
Pojemność:  11 547 miejsc siedzących
Trybuna zachodnia:  6381 miejsc – wejście od ul. Hetmańskiej 
Wydzielony sektor kibiców gości – 700 miejsc

REKLAMY "KOZIOŁKI" 400x100cm
   200x100cm

                                                      

REKLAMY NA BANDACH 300x90cm

wejście od ul. Hetmańskiej 

TRYBUNA ZACHODNIA

TRYBUNA WSCHODNIA

S
T
A

R
T

BANDY KINETYCZNE

BANDY KINETYCZNE

KOZIOŁKI DWUSTRONNE

BANER 
Z LOGO

KOZIOŁKI DWUSTRONNE

LOGO W PARKU MASZYN
ZAWODNIKÓW

ODZIEŻ REKLAMOWA

ŚCIANKA MEDIALNA
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LOGOTYPY NA BANERACH 
PRZY KASACH

PONADTO:

TELEBIM

PROGRAM ZAWODÓW

BILETY, KARNETY

STRONA WWW

Stadion Miejski "Stal" w Rzeszowie
Pojemność:  11 547 miejsc siedzących
Trybuna zachodnia:  6381 miejsc – wejście od ul. Hetmańskiej 
Wydzielony sektor kibiców gości – 700 miejsc

REKLAMY "KOZIOŁKI" 400x100cm
   200x100cm

                                                      

REKLAMY NA BANDACH 300x90cm

wejście od ul. Hetmańskiej 

TRYBUNA ZACHODNIA

TRYBUNA WSCHODNIA

S
T
A

R
T

BANDY KINETYCZNE

BANDY KINETYCZNE

KOZIOŁKI DWUSTRONNE

BANER 
Z LOGO

KOZIOŁKI DWUSTRONNE

LOGO W PARKU MASZYN
ZAWODNIKÓW

ODZIEŻ REKLAMOWA

ŚCIANKA MEDIALNA
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KEVLAR ZAWODNIKA

LOGO LOGO

LOGOLOGO

LOGO

LOGO

LO
G

O

1
WÖLBERT

LOGO

MIEJSCE NA TWOJE LOGO

KEVLAR NA ZAWODNIKU
SEZON 2022

OFERTA
SPONSORSKA

LOGO

ramię

pagon

kolano

nogawka

plastron

plecy

lampas
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OSŁONY MOTOCYKLA

LOGO
LOGO

LOGO

LO
GO

LOGO LOGO LOGO

LOGO

LOGO

LOGO

LOGO

LOGO

TWOJE LOGO NA OSŁONACH MOTOCYKLA ZAWODNIKA

osłona boczna duża

osłona boczna mała

kierownica

osłona boczna 

mała - tył

PREZENTACJA MOTORU ZAWODNIKA 
SEZON 2022

osłona dolna



Statystyki profili klubu 
w mediach społecznościowych
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5 2213 904

215 000110 000

61647 500

387

31 000

liczba obserwującychliczba obserwujących

liczba wyświetleńliczba wyświetleń

liczba udostępnieńśr. zasięgi postów

liczba obserwujących

liczba wyświetleń

48 250
śr. liczba wyświetleń

1 608
śr. dzienna 

liczba wyświetleń

290
tweety

3 443
polubienia

1 082
posty

Obecność w mediach

OFERTA
SPONSORSKA

h69.pl

Transmisje, relacje i informacje z zawodów 

znajdziecie państwo w lokalnych 

i ogólnopolskich mediach.
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SZEROKIE DOTARCIE DO OKREŚLONEJ
GRUPY DOCELOWEJ

KSZTAŁTOWANIE POŻĄDANEGO
Z PUNKTU WIDZENIA FIRMY
WIZERUNKU zarówno na
zewnątrz, jak
i wewnątrz
przedsiębiorstwa

Powstanie i umocnienie
POZYTYWNEJ OPINII
O SPONSORZE
 i jego produktach

Sponsoring sportu jest 
formą realizacji strategii 
SPOŁECZNIE 
ODPOWIEDZIALNEJ FIRMY

UPOWSZECHNIENIE
ZNAJOMOŚCI FIRMY I JEJ

PRODUKTÓW wśród
klientów, potencjalnych

nabywców, kooperantów,
akcjonariuszy
i inwestorów

WZROST
SPRZEDAŻY

i poprawa
rentowności

firmy

SPONSORING BUDUJE REPUTACJĘ I PRESTIŻ FIRMY
poprzez tzw. efekt aureoli, czyli przeniesienie pozytywnych

skojarzeń ze sportowca, drużyny czy wydarzenia
na firmę sponsorującą

KORZYŚCI DLA SPONSORA
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Techplast Sp. z.o.o



OFERTA
SPONSORSKA

DZIĘKUJEMY OBECNYM SPONSOROM I PARTNEROM  



Hetmańska 69

35-078 Rzeszów

NIP: 8133874593

biuro@h69.pl

+48 509 056 969

nr konta:

63 1090 2590 0000 0001 4967 9563

www.h69.pl

sklep.h69.pl

+48 17 742 11 10

H69 Speedway Spółka Akcyjna


