
 

 

    
 

 
  UKS „GIMART” SIECHNICE   
                 ul. WROCŁAWSKA 1B      
      55-010 ŻERNIKI WROCLAWSKIE                                            
           

                                           
    Sekcja Gimnastyki Artystycznej UKS „GIMART„ SIECHNICE  

zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe i pomoc w organizacji  

OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW w GIMNASTYCE ARTYSTYCZNEJ 

UKS „GimArt” Siechnice powstał w lipcu 2019 roku na bazie  

istniejącego od 1996 roku Stowarzyszenia Gimnastyki Artystycznej.  

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.  

Dobre wyniki osiągane przez nasze zawodniczki na arenie  

ogólnopolskiej i międzynarodowej plasują nas na wysokim miejscu  

w krajowym rankingu. Z naszego klubu (jak do tej pory) wywodzi się  

jedyna zawodniczka w historii dyscypliny na Dolnym Śląsku,  

która reprezentowała nasz kraj na Igrzyskach Olimpijskich /Atlanta 1996/. 

Nasz klub zajmuje się również organizacją imprez sportowych. W latach ubiegłych 

przeprowadziliśmy między innymi: Mistrzostwa Polski, prestiżowy Klubowy Puchar Polski,  

kolejne edycje Grand Prix Polski oraz liczne Turnieje Międzynarodowe. 

 

Otwierając klub w Gminie Siechnice, mieliśmy na myśli „SPORT przez duże S” 

Teraz przyszedł czas na nowe wyzwania, 

a te wymagają nakładów finansowych przekraczających nasze prywatne możliwości. 

 

Na organizowane przez nas zawody zgłosiło się ponad 100 zawodniczek, potwierdziły swój 

przyjazd ekipy z: Łodzi, Poznania, Warszawy, Szczecina … Uczestników byłoby z pewnością więcej, 

ale niestety ograniczone fundusze nie pozwalają przyjąć wszystkich chętnych. Zawody cieszą się 

ogromnym zainteresowanie. Chcielibyśmy, aby charakter tego turnieju znalazł swoje 

odzwierciedlenie w poziomie organizacji i zasięgu tych zawodów. 

 



 

 

 
 

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 

Dlatego zwracamy się do Was z uprzejmą prośbą o pomoc finansową w organizacji zawodów, 

które przyczynią się do propagowania tej dyscypliny  

sportowej oraz pozwolą zaprezentować osiągnięcia  

i umiejętności naszych zawodniczek. 
 

My ze swej strony  

możemy stać się Waszym ambasadorem podczas zawodów, 

proponując możliwość reklamy Firmy na zawodach. J 
/ 

      Logo Firmy może znaleźć się na dresach zawodniczek, 

w których reprezentują klub. 

 

 
Na organizowanych przez nas zawodach gwarantujemy  

umieszczenie banerów reklamowych Waszej Firmy wokół planszy (13 x 13 metrów) i wewnątrz hali. 
 

 
 

 

Nazwy Firm współpracujących z nami ukazują się m.in. w mediach przy okazji relacji  

z organizowanych imprez (zawody obsługują media wrocławskie: prasa, radio i telewizja). 

 

 

 

 

 

 
Oprócz banerów reklamowych istnieje możliwość umieszczenia Waszej Firmy w nazwie 

tytularnej imprezy.  

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                  


