25. Bieg św. Dominika
Gdańsk, 2017

OFERTA SPONSORKSKA

Do:
Prezesa Zarządu
……………………

Szanowni Państwo,
mamy przyjemność zaprezentować ofertę 25.Biegu św. Dominika-Mistrzostwa Polski 10KM.
Firma otrzyma tytuł Partnera Oficjalnego. Producent zapewni Partnerowi wyłączność wśród
podmiotów z branży. Oferta zawiera zakres promocji marki Firmy w ramach publicznych
działań podejmowanych w związku z Biegiem/ planowany zwrot nakładów na poziomie 1:4 /.
Projekt został nominowany w 2015r. i w 2014r. do nagrody im. Tomasza Hoppera Impreza
Biegowa Roku w Polsce. W 2018r. mając na uwadze oczekiwania uczestników i Partnerów
planujemy dalszy rozwój projektu. Ze względu na rangę Projektu Fundatorem Pucharów
będzie Minister Sportu, Wojewoda Pomorski, Prezes PFRON, Miasto Gdańsk i Prezes MTG SA.
Potencjał Firmy oraz jej zaangażowanie na odpowiednim poziomie finansowym i rzeczowym
pozwoli zrealizować zakładane cele marketingowe i sportowe. Zagwarantuje to bardzo
szeroki odbiór społeczny i medialny Projektu Liczymy, że nasze propozycje spotkają się z
Państwa zainteresowaniem. Przedstawione opcje promocyjne mogą być modyfikowane
podczas spotkania w Państwa Firmie, gdzie zostaną ustalone zasady współpracy i zakres
promocji marki Firmy.

Producent:
KL „LECHIA” Gdańsk
Ul. Traugutta 29
80-221 Gdańsk
Marketing i umowy
Stanisław Lange
Dyrektor, Członek Zarządu
Tel. 58/344-16-93
Tel. kom. 501 642 013
e-mail: s.lange@onet.pl
Prawa zastrzeżone by S. Lange
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25. Bieg św. Dominika
Gdańsk, 2017

Firma jako Partner Oficjalny/Partner/ zobowiązuje się do przekazania na rzecz
Producenta środki finansowe i rzeczowe, które Producent przeznaczy na organizację
25.BIEGU św. DOMINIKA - Festiwal Biegowy, zwanego dalej Biegiem, zaplanowanego
na 3-4 sierpnia 2018r. w Gdańsku:
1. Kwota sponsoringu netto + VAT /do ustalenia/
2. Pakiety firmowe dla Uczestników Biegu /do ustalenia/
Bieg św. Dominika będzie obejmował następujące konkurencje:
1. Prolog Promocyjny „Goń św. Dominika” 1200 m
2. Bieg Otwarty Kobiet 5 km
3. Bieg Otwarty Mężczyzn 5 km
4. Bieg VIP-ów - ENERGA CUP 940 m
5. Bieg Elity Mężczyzn - Mistrzostwa Polski 10 KM
6. Wyścig „wózkarzy” K i M 4 km - Program „Integracja przez Sport”
Start, Metę i Centrum Biegu /scena-podium, centrum/ zlokalizowano na Długim Targu przy
Fontannie Neptuna w Gdańsku. Trasa/granatowa/ Biegu Elity, Biegu VIP i Wyścigu „Wózkarzy”
przebiegać będzie na pętli zamkniętej ulicami: Długi Targ, Mieszczańska, Ogarna, Garbary i
Długa. Trasa/zielona/ Biegu Kobiet i Biegu Mężczyzn 5KM przebiegać będzie wydłużoną pętlą
przez Długi Targ, Powroźniczą, Podwale Przedmiejskie, Słodowników do ul. Ogarnej, dalej
przy Teatrze Szekspirowskim ul. Bogusławskiego do Złotej Bramy i ul. Długą.
Uczestnicy aktywni - 3000 /3500/
Kibice bezpośredni - 30000
Uczestnicy Jarmarku - 300000
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Producent w zamian za świadczenia Partnera Oficjalnego/Zleceniodawcy/ podejmowane w związku z
Biegiem, podczas przygotowania i realizacji 25.Biegu św. Dominika /Biegu/ wykona następujące
świadczenia promocji i reklamy publicznej:
I. Promocja zewnętrzna
1. nada Zleceniodawcy tytułu Partnera Oficjalnego Biegu w ramach którego:
a/ Firma będzie Partnerem Oficjalnym Biegu św. Dominika
b/ Firma będzie Patronem Oficjalnym 1/jednego/ Biegu,
2. zapewni Zleceniodawcy wyłączność w branży. Nie będzie eksponował marki oraz produktów
konkurencyjnych w stosunku do Zleceniodawcy,
3. zamieści we wszystkich materiałach informacyjnych Biegu informacje, że Firma jest Partnerem Oficjalnym
Biegu św. Dominika,
4. zobowiązuje się do przekazywania informacji o Zleceniodawcy oraz fakcie sponsorowania przez niego
Biegu mediom (telewizja, prasa, radio, Internet) przy okazji informowania mediów o Biegu,
5. zabezpieczy Zleceniodawcy prawa do używania nazwy „Partner Oficjalny” Biegu oraz udzieli
Zleceniodawcy zgodę na wykorzystanie nazwy i logo Biegu do jego celów promocyjnych związanych z
Biegiem od 01 kwietnia 2018r. do 31 października 2018r.,
6. zabezpieczy prawo Zleceniodawcy, po uzgodnieniu z Producentem, do wykorzystania w działaniach
promocyjnych zdjęć z wizerunkiem uczestników Biegu przekazanych przez Producenta,
7. zrealizuje „Bieg ………………. – „Firma” CUP zwanym dalej Biegiem, na trasie Długa - Długi Targ Mieszczańska - Ogarna - Garbary - Długa,
8. przeprowadzi nabór uczestników do „Biegu ………………. – „Firma” CUP,
9. umieści nazwę i logo Firmy na bannerach/do 40szt./ promujących Bieg eksponowanych 21-30 dni przed
biegiem na tzw. międzytorzach przystanków tramwajowych ZKM w Gdańsku. Standardowy wymiar
bannera 3m dł. x 0,9m wys. każdy,
10. umieści nazwę i logo Firmy na plakatach A2 /do 100 szt./ promujących Bieg, w części przeznaczonej dla
Partnerów Oficjalnych, które będą eksponowane w ramkach w tramwajach i autobusach komunikacji
miejskiej ZKM w Gdańsku, w terminie od 20 lipca 2018r. - 04 sierpnia 2018r.,
11. umieści nazwę i logo Firmy na planszach statycznych /do 80 szt./ promujących Bieg, w części
przeznaczonej dla Partnerów Oficjalnych, które będą wyświetlane na ekranach/1195x665/w tramwajach i
autobusach komunikacji miejskiej ZKM w Gdańsku, w terminie 20 lipca 2018r. - 04 sierpnia 2018r.-opcja,
12. umieści nazwę i logo Firmy na plakatach City-light (40-50 szt.) promujących Bieg, w części przeznaczonej
dla Partnerów Oficjalnych, które będą eksponowane do 21 dni przed Biegiem na przystankach ZKM w
Gdańsku,
13. umieści nazwę i logo Firmy na plakacie ogólnym Biegu (400-500 szt.), w części przeznaczonej dla
Partnerów Oficjalnych, które będą eksponowane 7-10 dni przed Biegiem w miejscach publicznych
Gdańska i Trójmiasta,
14. umieści nazwę i logo Firmy na 2/drugiej/ i 4/czwartej/ stronie zaproszeń na Bieg (400 szt.), które będą
dedykowane dla Honorowych Gości Biegu 10-14 dni przed Biegiem,
15. umieści nazwę i logo Firmy wśród Partnerów Oficjalnych na identyfikatorach Biegu (200 szt.),
16. udostępni 1(jedną) stronę (21cm szer. X 20cm wys.) na reklamę Firmy w folderze (400-500 sztuk)
wydanym z okazji Biegu, który będzie przekazywany Gościom oraz Publiczności Biegu w dniu 04 sierpnia
2018r. Projekt reklamy dostarczy Zleceniodawca w terminie do 15 lipca 2018r.,
17. umieści nazwę i logo Firmy na planszy sponsorskiej wyświetlanej na telebimie podczas prezentacji Firmy
w trakcie Gali Sponsorów i VIP-ów mającej miejsce po zakończeniu Biegu w dniu 04 sierpnia 2018r.,
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18. przekaże 3-4/trzy-cztery/ podwójne zaproszenia na Galę dla Przedstawicieli Zleceniodawcy, która
odbędzie się po Biegu w Hotelu Mercure Stare Miasto w dniu 04 sierpnia 2018r.;
19. umożliwi udział drużyny Zleceniodawcy „……. Running Team” w Biegu Kobiet 5km i Biegu Mężczyzn 5 km.
Z tego tytułu przekaże do dyspozycji Zleceniodawcy 20 numerów startowych,
20. umożliwi udział Przedstawicieli Zarządu Zleceniodawcy lub ich Partnerów w Biegu VIP-ów 940m. Z tego
tytułu przekaże zaproszenia do biegu ustalonym Przedstawicielom Zleceniodawcy,
21. umożliwi udział pracowników i rodzin Zleceniodawcy w Prologu „Goń św. Dominikiem”. Z tego tytułu
przekaże do dyspozycji zleceniodawcy 50 kart startowych,
22. producent przekaże 10/dziesięć/ zaproszeń i identyfikatorów dla Przedstawicieli Zleceniodawcy do strefy
Biegu na Długim Targu w dniu 04 sierpnia 2018r.,
II. Reklama wizualna i promocja w miejscu imprezy
23. umieści nazwę i logo Firmy na górnej części bramy Start-Meta - z przodu i z tyłu - zlokalizowanej na czas
Biegu na Długim Targu w dniu 04 sierpnia 2018r.,
24. umieści nazwę i logo Firmy wraz z innymi Partnerami na „ściance sponsorów” w tle sceny o wymiarze 800
cm szer. x 400 cm wys. zlokalizowanej na czas Biegu na Długim Targu w dniu 04 sierpnia 2018r.,
25. umieści nazwę i logo Firmy na planszach o wymiarze 55 cm szer. x 45 cm wys. zamieszczonych na
masztach o wysokości 3 m - 8-10 szt. (ośmiu- dziesięciu sztuk) umieszczonych wzdłuż trasy Biegu w ciągu
ul. Długiej (lub Garbary) w dniu 04 sierpnia 2018r.,
26. umieści nazwę i logo Firmy na numerach startowych uczestników 1/jednego/ Biegu,
27. rozmieści bannery z nazwą i logo Firmy (do 120 mb- 60 szt./sześćdziesiąt sztuk/ - standardowy wymiar
bannera 2m dł. x 0,8-0,9m wys.) na płotkach wytyczających trasę Biegu w dniu 04 sierpnia 2018r. Bannery
dostarczy Zleceniodawca,
28. umieści 1-2(jeden-dwa) elementy „dmuchane”(bramy) z nazwą i logo Firmy o szerokości prześwitu 7-8 m
nad trasą Biegu w ciągu ul. Długiej/Ogarnej/ w dniu 04 sierpnia 2018r. Element dostarczy Zleceniodawca,
29. umieści 1-2(jeden-dwa) elementy „dmuchane”(balony 3-4 m wys.) z nazwą i logo Firmy przy trasie Biegu
na Długim Targu przy skręcie w ul. Mieszczańską/Powroźniczą w dniu 04 sierpnia 2018r.; Element
dostarczy Zleceniodawca,
30. umieści nazwę i logo Firmy opcjonalnie na telebimie zlokalizowanym na Długim Targu na czas Biegu w
dniu 5 sierpnia 2017r. /opcja/,
31. zapewni Zleceniodawcy możliwość promocji własnej poprzez udostępnienie miejsca na stoisko firmowe
3x3m²(uzgodnionego z Producentem), gdzie będzie możliwa dystrybucja produktów i gadgetów
promocyjnych Firmy wśród uczestników i publiczności Biegu w dniu 04 sierpnia 2018r.,
32. zaprezentuje Przedstawicieli Firmy lub jego Partnerów w randze Prezesów (Dyrektorów) jako uczestników
Biegu VIP-ów na Długim Targu w dniu 04 sierpnia 2018r.,
33. wymieni firmę jako Partnera Oficjalnego Biegu w komunikatach spikerskich w dniu 04 sierpnia 2018r.:
a/ podczas prezentacji Partnera Oficjalnego w trakcie otwarcia Biegu,
b/ podczas prezentacji Biegu firmowanego przez Zleceniodawcę ,
c/ minimum 5(pięć) razy w trakcie trwania Biegu,
34. przedstawi Firmę jako fundatora nagród podczas publicznej dekoracji zwycięzców na scenie-podium na
Długim Targu w dniu 04 sierpnia 2018r. Umożliwi Zleceniodawcy wręczania nagród dla zwycięzców:
a) 2(dwa) razy w Biegu Elity Mężczyzn; Mistrzostwa Polski 10 KM,
b) 3(trzy) razy w kategoriach wiekowych Biegu Mężczyzn,
c) 3(trzy) razy w kategoriach wiekowych Biegu Kobiet,
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III. Promocja i Reklama w mediach
35. wyeksponuje ”roll-up” z nazwą i logo Firmy (logo na ściance wywiadów) podczas min. 2 konferencji
prasowych informujących o Bieg, w widocznym miejscu dla kamer telewizyjnych, a także przekaże
materiały promocyjne dziennikarzom dostarczone przez Zleceniodawcę. O terminach każdej z konferencji
poinformuje Zleceniodawcę na min. trzy-pięć dni przed planowana datą konferencji,
36. wymieni Firmę wraz z przyznanym mu tytułem w spotach radiowych promujących Bieg, które będą
emitowane w Radiu Gdańsk przed Biegiem w okresie lipiec-sierpień 2018r. - minimum 60-80(sześćdziesiątosiemdziesiąt) emisji,
37. umieści nazwę i logo Firmy wśród Partnerów Oficjalnych w minimum 10-12(dziesięciu-dwunastu)
reklamach prasowych Biegu zamieszczonych w Polska Dziennik Bałtycki /w mutacjach regionalnych –
opcja/ w terminie od 01 lipca do 06 sierpnia 2018r.,
38. umieści nazwę i logo Firmy wśród Partnerów Oficjalnych w reklamie Biegu zamieszczonej na stronie
sportowej portalu trojmiasto.pl w terminie od 25 czerwca 2018r. do 10 sierpnia 2018r.,
39. umieści nazwę i logo Firmy w reklamie plakat Biegu na stronie głównej portalu maratonypolskie.pl w
terminie od 04 czerwca 2018r. do 04 sierpnia 2018r.,
40. umieści nazwę i logo Firmy w reklamie poziomej Biegu na stronie głównej i stronach tematycznych
portalu maratonypolskie.pl w terminie od 04 czerwca 2018r. do 04 sierpnia 2018r.,
41. umieści nazwę i logo Firmy w reklamie średniej Biegu na stronach tematycznych
portalu
maratonypolskie.pl w terminie od 04 czerwca 2018r. do 04 sierpnia 2018r.,
42. umieści nazwę i logo Firmy w reklamie pionowej/2 wersje/ Biegu na stronach tematycznych portalu
maratonypolskie.pl w terminie od 04 czerwca 2018r. do 04 sierpnia 2018r.,
43. umieści nazwę i logo Firmy w zakładce Partnerzy Biegu na stronie głównej www.biegdominika.com wraz z
aktywnym linkiem do strony zleceniodawcy www.lotos.pl w terminie od 01 marca 2018r. do 31
października 2018r.;
44. umieści nazwę i logo Firmy w zakładce Partnerzy Biegu na stronie głównej www.kl-lechia.pl wraz z
aktywnym linkiem do strony zleceniodawcy www.lotos.pl w terminie od 01 marca 2018r. do 31
października 2018r.,
45. umieści nazwę i logo Firmy w bannerze promującym Bieg na stronie głównej www.kl-lechia.pl w terminie
od 01 kwietnia 2018r. do 04 sierpnia 2018r.,
46. umieści galerię zdjęć z Biegu z uwzględnieniem ekspozycji logo Zleceniodawcy na stronach www:
biegdominika.com, kl-lechia.pl, maratonypolskie.pl, trojmiasto.pl, inne w terminie do 30 sierpnia 2018r.,
47. zapewni relacje internetową (opcja live) z Biegu w dniu 04 sierpnia2018r.,
48. zapewni relację z Biegu na antenie TVP3 Gdańsk i TVP Sport(opcja) oraz newsy z Biegu(opcja) w TVP PR3,
49. umieści bilbord reklamowy z nazwą i logo LOTOS /6-8 sek./ przy 10(dziesięciu) zwiastunach
zapowiadających Bieg oraz przed i po relacji sponsorowanej(4 razy) w TVP3 Gdańsk. Opcja przy pełnym
finansowaniu,
50. umieści opcjonalnie nazwą i logo Firmy /6-8 sek./ przy artykułach w magazynach: Prestige, Runners World
i inne. Opcja przy dodatkowym finansowaniu,
51. sporządzi i przekaże Zleceniodawcy sprawozdanie z realizacji zobowiązań w terminach:
1) do 30 sierpnia 2018r. - za świadczenia zrealizowane w okresie od 1 kwietnia do 10 sierpnia 2018r.
2) do 30 listopada 2018r. - za świadczenia zrealizowane w okresie od 10 sierpnia do 31 października 2018r.
3) dostarczy potwierdzenia realizacji zlecenia z Biegu w postaci raportu i dokumentacji zdjęciowej na
nośniku CD.
Dyrektor
Stanisław Lange
5

25. Bieg św. Dominika

Współpraca
1. Sponsorowany przyjmuje na siebie obowiązek ochrony interesów i dobrego imienia
Partnera Oficjalnego w czasie wykonywania niniejszego Biegu.
2. Strony zobowiązują się do współpracy w zakresie wykonywania niniejszego Biegu.
3. Sponsorowany zobowiązuje się do stosowania się wskazówek Partnera Oficjalnego
odnoszących się do sposobu wykonania niniejszego Biegu oraz do bieżącego
informowania Partnera o przebiegu realizacji Biegu.
4. Materiały reklamowe Partnera Oficjalnego, wykorzystywane w związku z wykonywaniem
niniejszej umowy, zostaną dostarczone Sponsorowanemu na koszt Partnera. Charakter
tych materiałów nie może pozostawać w sprzeczności z celami statutowymi
Sponsorowanego.
5. Prawo własności i prawa autorskie do materiałów reklamowych, o których mowa w
ofercie przysługuje Partnerowi Oficjalnemu. Materiały powyższe nie mogą być bez zgody
Sponsora Oficjalnego reprodukowane ani przekazywane osobom trzecim. Po zakończeniu
trwania umowy materiały te Sponsorowany zwróci Partnerowi.
6. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia związane z wykonaniem niniejszej umowy będą
przekazywane drugiej Stronie - za potwierdzeniem odbioru - pocztą elektroniczną, listami
poleconymi, pocztą kurierską lub doręczenie osobiście. Oświadczenie lub zawiadomienie
wysłane pocztą elektroniczną stanie się skuteczne z chwilą, w której druga Strona - pocztą
elektroniczną - potwierdziła jego otrzymanie.
Dyrektor
Stanisław Lange
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