
 

 

Sekcja Gimnastyki Artystycznej  

 UKS „GIMART” SIECHNICE 

            ul. Wrocławska 1b 

   55-010 Żerniki Wrocławskie 

    

 
Sekcja Gimnastyki Artystycznej UKS „GIMART” SIECHNICE 

   zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe  

            zawodniczek i pomoc w działalności klubu.  

  

Otwierając klub w Gminie Siechnice,  

mieliśmy na myśli „SPORT przez duże S”, w którym  

zawodniczki będą przygotowywać się i reprezentować gminę na turniejach  

(do chwili obecnej były to wyjazdy na zawody ogólnopolskie: Gdynia, Twardogóra, 

Szczecin, Warszawa, Giżycko, Łódź … i międzynarodowe: Niemcy, Grecja, Holandia, 

Belgia, Czechy …). 
 

… „dziś zrób to, czego innym się nie chce, a jutro będziesz mieć to, czego inni pragną” … 
 

Profesjonalizm, który osiągnęliśmy wymaga nakładów finansowych 

przekraczających możliwości klubu i rodziców (którzy finansują wyjazdy dzieci na 

zawody), dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o współpracę i pomoc.  

 

Miesięczny koszt wyjazdów na turnieje, na których         

możemy zaprezentować osiągnięcia i umiejętności zawodniczek,  

mieści się w granicach od 3 do 5 tysięcy złotych. 

Tylko w pierwszym półroczu 2020 roku,  

otrzymaliśmy zaproszenia na zawody ogólnopolskie  

(Gdynia, Szczecin, Warszawa,  

Łódź i Poznań) oraz międzynarodowe  

(Grecja, Holandia, Czechy, Niemcy, Estonia) 



 

 

Sekcja Gimnastyki Artystycznej (wcześniej AZS-AWF Wrocław)    

     działa na terenie Dolnego Śląska od roku 1996.  

Tę piękną dyscyplinę sportu (zdobywającą coraz większe  

         rzesze sympatyków wśród ludzi wrażliwych, szukających  

    artystycznych doznań w sporcie) uprawiają dziewczęta  

       od 5 do 20 roku życia.  

Z naszego klubu (jak do tej pory) wywodzi się jedyna  

      zawodniczka w historii dyscypliny na Dolnym Śląsku,  

która reprezentowała nasz kraj na IO - Atlanta 1996. 

Dobre wyniki osiągane przez nasze zawodniczki na arenie 

       ogólnopolskiej i międzynarodowej plasują nas na wysokim miejscu  

w krajowym rankingu.  

 

           „Siechniczanki” aby spełniać swoje marzenia codziennie jeździły  

        na wielogodzinne treningi do Wrocławia. Zainteresowanie  

tą dyscypliną (dziewczynek z Siechnic, Żernik Wrocławskich, 

Radwanic, Św. Katarzyny i okolic) było tak duże,  

że w lipcu 2019r. powstał Uczniowski Klub Sportowy „GimArt” Siechnice.  

Zajęcia w klubie prowadzone są m.in. przez p. Marzenę Sakowicz 

(jedną z pięciu sędzin „brevet” w Polsce). 

Pragniemy zaznaczyć, że aby nasze zawodniczki miały jakiekolwiek szanse,  

na rywalizację z gimnastyczkami w Polsce i na świecie, oprócz wielogodzinnych – 

wyczerpujących treningów, muszą startować na zawodach, aby osiągnąć perfekcje i 

doskonałość w wykonywaniu układów.  

Gimnastyka Artystyczna jest sportem ciężkim  

i wymagającym wielkiego poświęcenia,  

jednocześnie pełnym pasji, elegancji i gracji.  

Pozwólmy, naszym gimnastyczkom, rozwijać się,  

poświęcać pasji i spełniać marzenia. To na dorosłych  

spoczywa odpowiedzialność za dobro i przyszłość dzieci.  

Jesteśmy także organizatorami dużych  

imprez sportowych (ogólnopolskich i międzynarodowych). 
 

… „najlepszym sposobem na uczynienie dzieci dobrymi, jest ich uszczęśliwienie” … 



 

 

 
 

12 październik 2019r.   (sobota)   10:00 – 19:00 
Hala Sportowa w SIECHNICACH 

ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6 
SPONSORZY I PARTNERZY 

OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY 
W GIMNASTYCE ARTYSTYCZNEJ 

POD PATRONATEM BURMISTRZA SIECHNIC 

Photo Dance 

My ze swojej strony obiecujemy J,  

że będziemy ciężko trenować, aby odnosić jak największe sukcesy J,  

abyśmy mogły godnie reprezentować Gminę Siechnice  

i aby Gmina mogła być z nas dumna. 

 

 

 

Możemy stać się Waszym ambasadorem podczas zawodów.  

Proponujemy reklamy Firmy na turniejach (takich zawodów jest 

kilkanaście w roku). Logo Firmy może znaleźć się na dresach lub 

kostiumach zawodniczek.  

 

 

 

Na organizowanych przez nas zawodach gwarantujemy umieszczenie banerów 

reklamowych Waszej Firmy wokół planszy (13 x 13 metrów), wewnątrz hali.  

Istnieje możliwość umieszczenia logo Waszej Firmy bezpośrednio na planszy.  

 

 

 Nazwy Firm współpracujących z nami ukazują się w mediach  

 (zawody i turnieje obsługują media wrocławskie: prasa, radio i telewizja).  

 

 

 

Możemy również zaproponować Państwu występy oraz pokazy naszych 

zawodniczek na organizowanych przez Państwo imprezach i uroczystościach.  

 

 

 Formy współpracy są do uzgodnienia.!!! 

 

Za życzliwość Państwa z góry dziękujemy. 



 

 

 

Uczniowski Klub Sportowy 
„GIMART” SIECHNICE 

ul. Wrocławska 1b, 
55-010 Żerniki Wrocławskie 

 
 

NIP: 8961588777 
Regon: 384104963 

 
 

Konto: 

SANTANDER BANK 

67 1090 2590 0000 0001 4378 8099 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:  

Prezes: 
Marzena SAKOWICZ  

           tel. kont.   +48606993050 
 

       
   Członek Zarządu: 

Agnieszka ZYGADŁO 
          tel. kont.   +48792032010 

 

Sekretarz: 
Mirosław SAKOWICZ  

           tel. kont.   +48602539050         

             
 

Łączymy sportowe pozdrowienia J 


