Warszawa, styczeń 2019 roku

Szanowny potencjalny Sponsorze i Partnerze,
W imieniu Polskiego Związku Sportów Saneczkowych zapraszamy do przystąpienia do
programu sponsorskiego naszego olimpijskiego związku pod roboczym tytułem:
„W drodze do Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie 2022, wspieranie sportu
profesjonalnego i powszechnego „
Głęboko wierzymy, że oferujemy Państwu przystąpienie do zbudowania programu,
który będzie dla naszych stron interesujący i pożyteczny, a Państwa firma powinna zyskać
kolejne korzyści marketingowe, finansowe i wizerunkowe. My oczekujemy, że w czteroletnim
cyklu olimpijskim zyskamy dodatkowe środki - poza publicznymi- na rozwinięcie dyscypliny,
szczególnie na torach naturalnych, modernizacji torów saneczkowych, organizację cyklu
imprez masowych w sezonie letnim na sankorolkach i zimowych na torach lodowo-śniegowych
pod nazwą np. „Saneczkowy zawrót głowy z …………..” (lub innym Państwa produktem). Nasze
potrzeby, w sytuacji gdy jeszcze nie posiadamy w kraju toru lodowego, sztucznie mrożonego
umożliwiającego organizację prestiżowych imprez saneczkowych takich jak Puchary Świat,
Mistrzostwa Świata i Europy, transmitowanych w mediach publicznych i prywatnych, w naszej
opinii są uzasadnione i wymierne. Poszukujemy dodatkowego wsparcia finansowego z
przeznaczeniem m.in. na zakup sprzętu saneczkowego dla klubów saneczkowych,
ufundowanie związkowych stypendiów dla zawodników kadr narodowych, którzy nie uzyskali
uprawnień do stypendiów państwowych, a pozwoli im na dalsze uprawianie saneczkarstwa,
czy zwiększenie promocji dyscypliny w mass i social mediach oraz organizacji imprez
masowych.

Szanowni Państwo,
Sporty saneczkowe w Polsce posiadają długą i bogatą historię oraz wiele sukcesów,
głównie na torach naturalnych (patrz załącznik). Niestety nie posiadamy toru lodowego
sztucznie mrożonego, którego budowę w 2008 roku wstrzymano w Krynicy Zdrój. Tym samym,
w lodowych dyscyplinach olimpijskich, jesteśmy zmuszeni trenować i startować tylko za
granicą, głównie w Niemczech, Austrii, Włoszech, Łotwie, Norwegii, Kanadzie i Stanach
Zjednoczonych. Nawet Mistrzostwa Polski musimy organizować „na obczyźnie”. Brak toru, to
niemożliwość objęcia szkoleniem większej ilości młodzieży pozwalającej na wyłowienie
talentów, brak imprez międzynarodowych, a tym samym większego zainteresowania mediów
(transmisje z zawodów o Puchar Świata, mistrzostw Świata i Europy przeprowadza Eurosport.
Transmisje można także śledzić na stronie internetowej Światowej Federacji Saneczkowej FIL).
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Aktualnie wspólnie z Polskim Związkiem Bobslei i Skeletonu aktywnie zabiegamy o
wprowadzenie budowy takiego toru do resortowego planu strategicznych inwestycji polskiego
sportu (szczegółowa informacja w załączeniu oraz na stronie internetowej www.pzssan.pl).
Posiadamy natomiast realną szansę na rozwój saneczkarstwa naturalnego, które ma
powrócić do programu Zimowych Igrzysk Olimpijski od 2026 roku, szczególnie na terenach
Garbatych Mazur (woj. Warmińsko-Mazurskie i Podlaskie - okolice Suwałk - polodowcowa
morena czołowa). Zakładamy, że przy zaangażowaniu i wsparciu władz centralnych i
wojewódzkich tory naturalne mogą powstać na Górze Dylewskiej w okolicach Kurzętnika i Pól
Grunwaldzkich, Lidzbarku Warmińskim i Szelment k/Sokółki. Na istniejącym torze naturalnym
na Pięknej Górze w Gołdapi- po remoncie - można organizować wiele zawodów
międzynarodowych także mistrzostw świata i Europy. Rozwinięcie saneczkarstwa na torach
naturalnych w północno-wschodnim rejonie Polski stwarza szansę na zaistnienie
przedstawicieli tych rejonów w przyszłości także na zimowych igrzyskach olimpijskich. Takie
same szanse istnieją w okolicach Bielska Białej (Mikuszowicach Śląskich i Szczyrku-Biłej),
Krynicy Zdrój, Karpacza i Nowego Sącza.

Szanowni Państwo,
Wspólnymi siłami możemy zbudować nową jakość w polskich saneczkach, dając radość
także dzieciom z uboższych rodzin i mniej rozwiniętych przemysłowo regionów kraju,
przyczyniając się do resocjalizacji trudnej młodzieży (posiadamy także kluby saneczkowe w
Zakładach Poprawczych i Ośrodkach Wychowawczych). Naszym wspólnym działaniem
możemy szerzej dotrzeć do różnych grup społecznych, przy okazji organizacji imprez
powszechnych, które mogą promować Państwa produkty i wzmacniać pozytywny wizerunek.
Jesteśmy przekonani, że możemy razem zbudować związek oparty na przyjaźni,
otwartości, zrozumieniu, uczciwości oraz obopólnej sympatii.
Mamy nadzieję, że dostrzeżecie Państwo w naszej propozycji także nowe szanse dla
Waszych działań marketingowych. Wspólnie możemy zainicjować powołanie Polskiego Klubu
Sportów Saneczkowych, którego członkami mogliby zostać sponsorzy i partnerzy naszej
olimpijskiej dyscypliny sportów zimowych. Kto wie, może naszymi wspólnymi inicjatywami
przyczynimy się do budowy nowych torów saneczkowych i doczekamy się kolejnych
medalistów Mistrzostw Świata i Igrzysk Olimpijskich. Aktualnie nasza młodzieżowa dwójka to
Mistrzowie Świata do lat 23 i wielkie nadzieje olimpijskie.
Jesteśmy otwarci na rzetelną współpracę, z korzyścią dla obu stron. Serdecznie
zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.
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