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Wstęp 

Chcielibyśmy zaprosić Państwa Spółkę do zapoznania się z naszą ofertą sponsorską, z nadzieją 

na podjęcie korzystnej dla obu stron współpracy.  

Niniejsza oferta sponsorska daje Państwu możliwość współtworzenia nowej karty w historii 

szczecińskiej piłki nożnej.  

Mamy również nadzieję, że oferowana przez nas forma współpracy przyczyni się do osiągnięcia 

przez Państwa firmę odpowiednich celów promocyjnych.  

Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca przyniesie korzyści zarówno Firmie,  jak i jego Marce 

i przyczyni się do sukcesu odbudowy naszej drużyny. 

Przed nami wciąż mnóstwo wrażeń i emocji.  

 

Historia: 

Świt Skolwin to klub, który dba przede wszystkim o rozwój dzieci i młodzieży ze szczecińskiej 

Dzielnicy Północ, ale również stara się upowszechniać kulturę fizyczną na szerszą skalę. Każdy kolejny 

rok przybliża nas do realizacji celów, jakie stawiamy przed sobą, w tym m.in. do odbudowy kondycji                       

i wizerunku klubu, zasłużonego dla Szczecina oraz konsolidacji szkolenia sportowego w północnych 

osiedlach naszej Gminy, tj. w szczególności w Skolwinie, Stołczynie oraz na Golęcinie i Gocławiu. 

Największe sportowe sukcesy w swojej ponad 60-letniej historii klub odnotował w latach 60-

tych i 70-tych ubiegłego wieku. Działo się to za sprawą piłkarskiej drużyny seniorów, która najpierw 

nieskutecznie „biła się” o awans do rozgrywek II ligi piłkarskiej, a w kolejnej dekadzie przez kilka lat 

występowała w III lidze. W tym okresie „Świt” został też zwycięzcą Zimowego Turnieju Piłkarskiego                  

o Puchar Redakcji „Kuriera Szczecińskiego”. W kategorii osiągnięć należy chyba też zapisać sam fakt 

nieprzerwanego istnienia i aktywnej działalności od 1952 roku, czym na trwale wpisał się w kroniki 

sportowe polskiego Szczecina. W 2017 roku KS Świt dopisał do swojej historii znaczący sukces, jakim 

było zdobycie Pucharu Polski na szczeblu regionalnym. Pierwsza drużyna Świtu jest aktualnie czołową 

drużyną III ligi, a obiekt sportowy Skolwinie bije rekordy popularności, gromadząc publiczność zbliżoną 

do 1000 widzów. 
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KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PRZYJĘCIA OFERTY SPONSORSKIEJ 

• Zwiększenie rozpoznawalności marki Sponsora w województwach: zachodniopomorskim, 

pomorskim, kujawsko – pomorskim i wielkopolskim 

• Wzrost zaufania mieszkańców Gminy Szczecin 

• Kształtowanie przyjaznego wizerunku Sponsora 

• Budowanie przychylnego nastawienia do uczestników imprez 

• Dotarcie do określonej grupy mieszkańców 

• Postrzeganie Sponsora jako dbającego o rozwój sportu i rekreacji  

• Integrację lokalną / wspólne kibicowanie 
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• Łączenie elementów wspaniałego widowiska z dobrą zabawą 

• Promocja Sponsora w wydawanym przez klub czasopiśmie lokalnym „Otwarta Północ” 

 

 

Na Północy Szczecina bijemy kolejne rekordy zainteresowania wśród mieszkańców. W ciągu każdego miesiąca (patrz 

sierpień 2019) docieramy z zasięgiem do ponad 20 tyś internautów!!! 
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Świt Skolwin, jesień 2019 

 

 

Festyn rodzinny dla mieszkańców podczas meczów piłki nożnej 
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ŚWIADCZENIA NA RZECZ SPONSORA  

• Logo Sponsora na koszulkach meczowych    

• Logo Sponsora na podczas cyklicznych akcji billbordowych 

• Logo Sponsora na oficjalnej stronie internetowej Klubu www.swit.skolwin.pl oraz portalu 

społecznościowym facebook.com/swit.szczecin 

• Logo Sponsora w filmikach promocyjnych klubu, w tym telewizji internetowej 

youtube.com/Skolwin TV   

• Logo Sponsora na plakatach, biletach, programach meczowych itp. 

• Logo Sponsora na banerach na stadionie piłkarskim oraz bandach LED podczas wybranych 

zawodów sportowych 

• Logo Sponsora na Roll-upach   

• Możliwość prowadzenia konkursów i innych akcji promocyjnych  
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PLANY I CELE W LATACH 2020-2023 ROKU 

W latach 2020-2023 klub ma na celu dalszą poprawę organizacji i tworzenia warunków do rozwoju 

sportu, popularyzację zdrowego i aktywnego trybu życia oraz podnoszenie jakości życia społeczeństwa,                              

a w szczególności: 

• zajęcie czołowego miejsca w III lidze oraz walka o awans pierwszej drużyny do II ligi 

• zajęcie miejsca w górnych rejonach tabeli przez drużynę juniorów w Wojewódzkiej Lidze 

Juniorów Starszych i Juniorów Młodszych 

• ponowny triumf w rozgrywkach o Pucharze Polski na szczeblu regionalnym i awans do 

kolejnych rund na szczeblu centralnym 

• wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Szczecina 

• wspieranie zawodników sekcji PN i trenerów w celu umożliwienia osiągnięcia wysokich 

wyników sportowych 

• wyższa organizacja procesu szkolenia 

• promocja sportu i aktywnego stylu życia 

• organizacja i udział w zawodach sportowych z udziałem większej liczy widzów 

• wsparcie stypendialne dla najbardziej uzdolnionych 

• zachęcanie do aktywnego wykorzystania wolnego czasu 

• kształtowanie nawyku dbania o ciało i zdrowie 

• nauka gry indywidualnej i zespołowej oraz poznanie najważniejszych zasad piłki nożnej 

Koncepcja funkcjonalno - użytkowa nowego stadionu w Skolwinie 
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OBECNOŚĆ W MEDIACH 

Po awansie i bardzo dobrej grze w III lidze KS Świt stał się bardziej rozpoznawalną marką                             

w Szczecinie oraz całym regionie rozgrywkowym (tj. województwach: zachodniopomorskim, 

pomorskim, kujawsko-pomorskim  i wielkopolskim). Dzięki grze w jednej lidze z takimi drużynami, jak 

Lech Poznań, Elana Toruń, KKS Kalisz, Bałtyk Gdynia itp. klub coraz częściej gości na łamach gazet, w TVP 

Regionalnej czy internecie. Zdobycie Pucharu Polski w naszym regionie oraz gra w tych rozgrywkach na 

poziomie centralnym sprawią, że klub jest dziś rozpoznawalny w całym kraju. 

Dokładamy wszelkich starań, aby zainteresować media osiągnięciami naszego klubu. Liczymy, 

że z biegiem czasu i stałym rozwojem KS Świt stanie się ważnym punktem na sportowej mapie Szczecina, 

regionu i ww. województw. 

 

mailto:switskolwin@o2.pl


 

Klub Sportowy Świt Szczecin 
ul. Stołczyńska 100 71-831 Szczecin  
e-mail: switskolwin@o2.pl  

 

Ogólnopolski Tygodnik Piłka nożna. Dociera z nakładem do 300 tyś mieszkańców Polski. Tam też docieramy z naszymi 

osiągnięciami       
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FREKWENCJA NA MECZACH 

Oczywistą rzeczą jest, że w okresie letnim liczba kibiców na trybunach jest wyższa, niż gdy 

temperatura spadnie, a dni stają się coraz krótsze. Jednak warto zauważyć, że liczba średnio 770 kibiców 

na stadionie trzecioligowym nie jest mała. Bardzo cieszymy się z faktu, że udaje nam się zaktywizować 

społeczność lokalną do uczestniczenia w widowiskach oraz wspierania naszej drużyny. 

 

 

Frekwencja na obiekcie sportowym w Skolwinie. Nasze mecze cieszą się zainteresowaniem średnio                                                           

800-1000 kibiców, co stawia nas w roli niekwestionowanego lidera - nie tylko w północnej części Szczecina 
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III Liga Centralna PZPN

Wojewódzka Liga Juniorów Starszych

Wojewódzka Liga Juniorów Młodszych

Wojewódzka Liga Trampkarzy

Okręgowa Liga Młodzika

Drużyny: skrzat, żak, orlik

STAWIAMY NA MŁODZIEŻ! 

Organizacja szkolenia w oparciu o współpracę z palcówkami edukacyjnymi 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zapraszamy po więcej szczegółów: 
 

M.:+48 530 611 555 Paweł Adamczak – prezes zarządu 
M: +48 502 333 137 Szymon Kufel – dyrektor sportowy 
e-mail: switskolwin@o2.pl 
https://www.facebook.com/swit.szczecin 
https://www.youtube.com/SkolwinTV 
twitter: @SSkolwin 
 

*LO XVIII – kształcenie ogólne 
*ZS w Policach – Technikum  
i kształcenie zawodowe 
*ZCEMiP w Szczecinie – Technikum  
I kształcenie zawodowe 
 

 

 
*Szkoła Podstawowa nr 11 
 
*Szkoła podstawowa nr 44 
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