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Międzyszkolny Klub Sportowy Września zwraca się z uprzejmą prośbą o finansowe wsparcie
działalności statutowej Klubu w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na organizację zawodów
sportowych, obozów, a także na udział w rozgrywkach reaktywowanej sekcji koszykówki młodzików
i seniorów.
W zamian, proporcjonalnie do zaangażowania, oferujemy Państwu reklamę zewnętrzną
na plakatach, ulotkach, koszulkach, softshell’ach, stronie internetowej Klubu oraz na fanpage, a także
w trakcie rozgrywek ligowych i turniejach.
Klub zarejestrowany został w 2001 roku – pod numerem 11, uzyskując wpis do księgi ewidencji
uczniowskich klubów sportowych, prowadzonej przez Starostę Wrzesińskiego. Działalność opiera się
przede wszystkim na zajęciach dla dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej nr 6 we Wrześni. W maju
2018 roku nastąpiła zmiana zarządu Klubu, który od początku swojej działalności postawił przed sobą
ambitne plany i cele dotyczące działań w kierunku propagowania sportu, a w szczególności
koszykówki, dyscypliny sportu, w której kluby wrzesińskie osiągały znaczące sukcesy na różnych
szczeblach rozgrywek (od młodzików po drużynę seniorską).
Reaktywacja rozgrywek koszykówki na poziomie młodzików i seniorskim i udział w
rozgrywkach III ligi, stała się faktem. Klub również w sezonie 2020/2021 wziął udział w rozgrywkach
III ligi seniorów i rywalizacji młodzików w kategorii U13. Pomimo trudnych warunków
organizacyjnych spowodowanych pandemią Sars‐CoV‐2, rozgrywki zakończono pomyślnie dokładając
staranności przy rosnącym zainteresowaniu z internetowej transmisji spotkań. Jednocześnie miało
miejsce także należyte wyeksponowanie wszelkich logotypów naszych sponsorów.
Obecnie trwają prace organizacyjne dotyczące przygotowania do rozgrywek w sezonie 2021‐
2022. Ponownie szeroka formuła rozgrywek Wielkopolskiego Związku Koszykówki daje możliwości
goszczenia na naszym parkiecie gości m.in. z Piły, Szczecina, Poznania czy Leszna.
Zwracamy się do Państwa o pomoc finansową, która umożliwi realizację tego ambitnego
projektu w kolejnym sezonie rozgrywkowym 2021‐2022. Środki pieniężne można przesłać na
rachunek bankowy Klubu prowadzony przez Powiatowy Bank Spółdzielczy, numer konta: 03 9681
0002 0020 7816 0177 2203.
Jednocześnie, chcielibyśmy zapewnić, że jako ważny dla nas sponsor, darczyńca otrzymujecie
Państwo jednocześnie możliwość uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Międzyszkolnego Klubu
Sportowego we Wrześni, jak również prawo do uzyskania pełnej informacji na temat sposobu
wykorzystania przez klub ofiarowanej pomocy. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje, gdyż
sponsoring pojmujemy jako obustronne zaufanie. Wszelka, uzyskana dzięki Państwa przychylności
pomoc, pozwoli na zrealizowanie ambitnych celów sportowych i organizacyjnych.
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