Športno društvo Divji zajci
Tatinec 1, 4205 Preddvor
E-mail: divji.zajci@gmail.com
www.divji-zajci.si
GSM: 041 335 829

ZADEVA: Prošnja za Vašo podporo
Smo mlado športno društvo Divji zajci, skupina mladih in nekoliko manj mladih ljubiteljev
predvsem športnih in tudi družabnih aktivnosti. Naš namen je spodbujati ljudi k različnim oblikam
športnih dejavnosti, torej k skrbi za zdravo telo. V svoje vrste smo povabili tudi manj zagrizene
športnike, navijače in vse, ki bi želeli sodelovati na kakršenkoli drug način in so pripravljeni deliti
svoje predloge in ideje, s katerimi nam bi uspelo slediti viziji našega športnega društva.
Menimo, da je prav DRUŽENJE LJUDI OB ŠPORTNIH AKTIVNOSTIH pomemben način
uravnavanja pozitivne energije, saj so npr. stres, odtujenost ljudi, negativna samopodoba,
pomanjkanje časa itd., na žalost vse prepogosti označevalci današnje družbe.
Pomemben del pri organizaciji športnih dogodkov oz. samem delovanju društva, pa lahko
postanete tudi VI. Veseli bomo, če se zato pridružite naši družbi ali pa nam pomagate na kakšen
drug način. Glede na zmožnosti nam lahko pomagate s finančnimi ali materialnimi sredstvi oz. z
vašimi storitvami.
Kako vas bomo predstavili:




sponzorstvo v vrednosti do 200 EUR (predstavitev na spletni strani, objava na plakatih in
vabilih)
sponzorstvo v vrednosti do 500 EUR (logotip na majicah, predstavitev na spletni strani,
objava na transparentu, plakatih in vabilih)
sponzorstvo v vrednosti nad 500 EUR (večji barvni logotip na športnih oblačilih –
windstopper.., logotip na majicah, predstavitev na spletni strani – prva stran, objava na
transparentu, plakatih in vabilih, oziroma po dogovoru)

Za dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 041/335-829, vaša vprašanja pa lahko
naslovite tudi na elektronsko pošto divji.zajci@gmail.com. Vabimo vas, da si ogledate tudi našo
spletno stran www.divji-zajci.si.
V upanju na morebitno sodelovanje Vas lepo pozdravljamo,
ŠD Divji Zajci
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