
Pozvánka ke sponzoringu sportovní akce

Vážení, 

zveme vás ke sponzoringu MTBO Ztracené kobylky 2023. Jedná se o orientační cyklozávod dvojic nebo 
rodinných týmů, který organizujeme už 12 let. Závod má velkou popularitu a vysokou účast. Budeme rádi, pokud 
se k našemu nadšení připojíte jako sponzor i jako účastník.

Hlavní informace o akci
 Každoročně se závodu účastní 400+ amatérských sportovců ve všech věkových kategoriích. 
 Registrace na závod jsou díky velkému zájmu rozebrány několik měsíců předem, a to za necelých 24 

hodin.
 Akce má společenský rozměr a je vždy zpestřena tématem a večerní zábavou s živou kapelou, nejedná se 

tedy o tzv. “závod z kufru auta”.
 Pro ročník 2023 si účastníci zvolili filmové téma Šakalí léta, kterému přizpůsobíme průběh akce.
 Ztracené kobylky jsou součástí seriálu podobných akcí SHOCart liga a patří mezi největší akce svého druhu

v České republice.
 Náklady na celou akci hradíme pouze ze startovného a příspěvků sponzorů, nečerpáme dotační programy 

a sami pracujeme bez honoráře.

Možnosti propagace vás jako sponzora:
 Logo či příspěvek na web a blog www.ztracenekobylky.cz a profily na soc. sítích FB, IG
 Logo sponzora umístěné na tiskových materiálech závodu (plakáty, mapy, startovní čísla, diplomy)
 Logo sponzora umístěné na reklamní plachtě na hlavním pódiu
 Vložení propagačního předmětu do startovní sady účastníků
 Zviditelnění značky sponzora během závěrečného ceremoniálu nebo večerní tomboly (tašky, ceny, 

jmenování, předání cen vaším zástupcem)
 Logo sponzora přidané na náš vlastní merch (trička, hrnky, cykloláhve atd.)
 Individuální přizpůsobení formy propagace podle potřeb a představy sponzora

Podle výše sponzoringu škálujeme rozsah protiplnění, podrobně vše najdete na našem webu: 
https://www.ztracenekobylky.cz/sponzorsky-program/. Smlouva pro sponzora pro účel odpočtu finančního daru 
z daní je samozřejmostí.

Podpora naší akce vám přinese atraktivní možnost prezentace vaší značky před širokým publikem s velkým 
pozitivním ohlasem, což může být využito pro PR a marketingové aktivity. Z minulosti máme mnoho příkladů, 
kdy sponzoring akce přinesl podporovatelům i zajímavý ekonomický přínos, například cestovní kancelář Geotour 
získala díky zviditelnění svých cyklistických zájezdů po Chorvatských ostrovech na naší akci nové zákazníky. V 
jiném případě měl architekt, dlouholetý účastník a fanoušek naší akce, rozhodující slovo při výběru dodavatele 
oken a ve výběrovém řízení se přiklonil k firmě Dynal, která naši akci již mnoho let podporuje.

Rád vám poskytnu více informací, neváhejte mi napsat nebo zavolat. 

Ing. Zdeněk Brůna, předseda spolku
zdenek.bruna@ztracenekobylky.cz tel. 778 768 303
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