
 

Wiązowna, 15.04.2021 r. 

Szanowni Państwo 

Półmaraton Wiązowski to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek na rynku polskich biegów 

masowych. Przeszło 40 lat tradycji ugruntowało naszą pozycję. Ostatnie lata to wyjątkowy wzrost 

zainteresowania imprezą i rosnąca rok do roku frekwencja. 

Ten rozwój to efekt umiejętnego łączenia zapału i zaangażowania wolontariuszy  

z wyspecjalizowanymi w organizacji imprezy urzędnikami. W tym roku, aby podnieść jeszcze jakość  

i profesjonalizm imprezy, współpracujemy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wiązownie.  

Kilka lat temu postawiliśmy sobie za cel ugruntowanie marki, która będzie kojarzyła się z wyjątkową 

atmosferą i wyjątkowym miejscem. Zrobiliśmy to. Nie sami. Zrobiliśmy to także, a może przede wszystkim, 

dzięki wsparciu takich biznesów, jak Państwa. Udział biznesu w tym sukcesie jest oczywisty. Tak jak oczywiste 

mogą być korzyści, jakie Państwa firma czerpie ze współpracy przy organizacji biegu. 41. Półmaraton 

Wiązowski to jakość, wokół której warto promować swoją markę. To skojarzenie ze zdrowiem, ruchem, 

rodzinnym spędzaniem czasu. To wreszcie dowód na odpowiedzialne społecznie prowadzenie biznesu, na 

zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności.  

Zdajemy sobie sprawę, że z powodu pandemii ostatnie miesiące są wyjątkowo trudne dla wielu 

przedsiębiorców. Pojawiające się przeszkody możemy wspólnie pokonać. Skonstruowaliśmy specjalną ofertę. 

Jesteśmy gotowi do wyjątkowej elastyczności.  Mimo większego niż zwykle trudu w organizacji, nie chcemy 

się poddawać. Przeciwnie, naszą ambicją jest stworzenie w tym roku imprezy, która będzie lepsza od 

wszystkich poprzednich. I do współpracy przy takim właśnie wydarzeniu serdecznie Państwa zapraszamy! 

Z poważaniem  
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41. PÓŁMARATON WIĄZOWSKI 

OFERTA SPONSORSKA  

Grupa 1: Sponsorzy generalni   ⎯  umowy indywidualne od kwoty powyżej 10 000 zł 

Grupa 2: Sponsorzy główni   ⎯ wpłaty lub zakup rzeczowy od kwoty 5 000 do 9 999 zł 

Grupa 3: Sponsorzy wspierający   ⎯  wpłata lub zakup rzeczowy od kwoty 2 000 do 4 999 zł 

Grupa 4: Darczyńcy     ⎯ wpłaty lub darowizny rzeczowe od kwoty 500 do 1999 zł 

Grupa 5: Pozostali     ⎯ wpłaty lub darowizny rzeczowe poniżej 500 zł 
 

 PAKIETY SPONSORSKIE 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Grupa 1: Sponsorzy generalni ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
tytuł: „Sponsor Generalny 41. Półmaratonu Wiązowskiego” 

 pełna obsługa reklamowa, przy jednoczesnym założeniu występowania innych sponsorów zwyczajnych, 
dopuszczamy możliwość innych form reklamy, dostosowanej do potrzeb i koncepcji Sponsora; 

 umieszczenie logo Sponsora na numerach startowych, dedykowanych polach reklamowych bramy startowej 
i ścianki za podium zwycięzców; 

 umieszczenie logo Sponsora z linkiem do strony Sponsora na oficjalnej stronie Gminy Wiązowna: 
www.tuwiazowna.pl; 

 prawo do ekspozycji stoiska lub namiotu promocyjnego Sponsora w czasie trwania Półmaratonu; 

 zaproszenie VIP dla wskazanej liczby osób, poczęstunek i parking VIP; 

 dwa bezpłatne pakiety startowe; 

 oraz oferta pozostałych grup. 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Grupa 2: Sponsorzy główni ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
tytuł: „Sponsor Główny 41. Półmaratonu Wiązowskiego” 

 umieszczenie logo Sponsora na bilbordzie w centrum Wiązowny; 

 udział w dekoracjach zwycięzców biegu głównego i Wiązowskiej 5-tki; 

 umieszczenie logo sponsora z linkiem do strony Sponsora na oficjalnej stronie Półmaratonu: 
www.wiazownapolmaraton.pl; 

 możliwość przekazania do umieszczenia w pakietach startowych materiałów reklamowych sponsora; 

 bezpłatny pakiet startowy; 

 oraz oferta dla grup 3 i 4. 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Grupa 3: Sponsor wspierający ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
tytuł: „Sponsor Wspierający 41. Półmaratonu Wiązowskiego” 

 wyeksponowanie 2 banerów reklamowych (wym. 0.955x3.35[m]) w miejscu rozgrywania zawodów; 

 umieszczenie logo Sponsora na plakatach i ulotkach organizatora; 

 umieszczenie logo Sponsora na polach wspólnych bramy startowej; 

 oraz oferta dla grupy 4. 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Grupa 4: Darczyńcy ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

 prezentacja Sponsora przez spikera w czasie trwania zawodów; 

 umieszczenie logo Sponsora na polach wspólnych sceny z podium dla zwycięzców; 

 zaproszenie VIP dla 2 osób, poczęstunek i parking VIP; 

 bezpłatny pakiet startowy; 

 certyfikat potwierdzający udzielenie wsparcia. 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Grupa 5: Pozostali ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

 ogólne podziękowania w czasopiśmie „Powiązania”, na stronie internetowej www.tuwiazowna.pl 
i wiazownapolmaraton.pl. 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Wpłaty ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie, ul. Lubelska 53, 05-462 Wiązowna, NIP 532-194-15-65 
Numer konta 14 8001 0005 2003 0020 1717 0009, Rachunek VAT 84 8001 0005 2003 0020 1717 0010   

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Zapraszamy do kontaktu ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

Gmina Wiązowna, Lidia Piotrowska – tel. 22 512 58 30, kom. 603 117 322 

e-mail: polmaraton@wiazowna.pl 

Więcej o Półmaratonie: na stronie: www.wiazownapolmaraton.pl 


