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07.

NOV ZAGON ZA MLAD POGON!

Mladinski pogon in košarkarska šola v našem klubu predstavljata prav poseben steber delovanja. S 700 člani in v prihodnji sezoni s kar
14 uradnimi tekmovalnimi selekcijami in več kot 15 trenerji in vaditelji predstavlja delo z mladimi velik organizacijski pa tudi finančni
izziv.

Glede na tradicionalno usmeritev kluba v delo z mladimi, v klubu programov delovanja mladih selekcij in košarkarske šole ne glede na
vedno omejen sredstva ne bomo krčili. Verjamemo namreč, da je usmeritev dolgoročno in družbeno odgovorno edina prava.
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Ob dejstvu, da naše selekcije znotraj Slovenije osvajajo številne naslove državnih prvakov ali pa se vsaj borijo za najvišja mesta ter
vzporedno klub, mesto Domžale in slovensko košarko uspešno predstavljajo tudi na številnih mednarodnih turnirjih, se zavedamo, da
vsi izbrani fantje na koncu ne bodo igrali vrhunske košarke. Pa nič zato! V klubu iz vrst le-teh črpamo lastne kadre za delo v košarki. Naši
nekdanji košarkarji postajajo statističarji, zapisnikarji košarkarski sodniki, trenerji, fizioterapevti, nekateri celo zdravniki, drugi pa nekoč
morda uspešni podjetniki in s tem potencialni partnerji ali celo pokrovitelji kluba. Vsekakor pa vsi ostajajo naši navijači.

Da bi projekt lahko ohranjali na enakem nivoju ali pa ga dvignili še višje, smo pripravili posebne partnerske pakete, s katerimi lahko v
sodelovanje vključimo tudi vas kot posameznike, navijače, starše ali vaša podjetja in poslovne partnerje.
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ZAKAJ PODPRETI NAŠ MLADI POGON?
Sponzorstva v športu pri nas so od nekdaj tržna zagonetka. Klubi se zavedamo majhnosti našega tržišča, vemo, da davčna zakonodaja
ne spodbuja tovrstnih aktivnosti, vemo, da klubi pogosto poslujejo netrasparentno in vzbujajo strah pred vlaganjem vanje. Pri nas temu
ni tako! Da bi vas v to prepričali tudi v praksi, smo pripravili posebne sponzorske pakete v podporo mladinskemu pogonu kluba, katerih
sredstva bodo porabljena izključno za ciljni namen po izboru pokrovitelja, mecena, donatorja.
V naslednji sezoni smo pripravljeni naše mlade selekcije poimenovati po posameznih pokroviteljih. Izbrana ekipa bo tako na vseh
uradnih tekmah in vseh komunikacijah nosila posebno ime in s tem spominjala na njenega glavnega podpornika na naslednje načine:

I M E N S K E PR AV ICE SP O N Z ORJA

RAZL AGA I N PRI MERI

URADNO IME EKIPE
URADNI LOGOTIP EKIPE

Izbrana selekcija nosi ime „KK Helios Avtopralnica Janez U19“
Izdelava logotipa ekipe (vključujoč KK Helios)

V I DN O S T SP O N Z O RJA
OMEMBA V VSEH PR NOVICAH
DRUŽABNA OMREŽJA
LOGOTIP NA DRESU
PL AKAT V DVORANI

Omemba sponzorja pri poročanju o vseh aktivnostih izbrane ekipe v medijih.
Omembe in zahvale sponzorju pri vseh aktivnostih izbrane ekipe na klubskih omrežjih.
Logotip sponzorja na igralnem dresu izbrane ekipe.
Plakat sponzorja 3x1 m v dvorani, kjer izbrana ekipa igra domače tekme.

P O R A B A SR E DST E V SPO N ZORJA
SOFINANCIRANJE LOGISTIKE EKIPE
SOFINANCIRANJE DEL A TRENERJA
SOFINANCIRANJE ŠTIPENDISTOV
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Prevozi, dvorana, prehrana, športna oprema, bandaže…
Honorar trenerja - lahko preko kluba ali direktno od sponzorja
Štipendiranje izbranega igralca - lahko preko kluba ali direktno preko sponzorja
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CENIK POKROVITELJSTVA POSAMEZNIH SELEKCIJ

U19 A

30.000 EUR

U15 C

3.000 EUR

U19 B

12.000 EUR

U1 3 A

5.000 EUR

U17 A

10.000 EUR

U13 B

4.000 EUR

U17 B

8.000 EUR

U1 1 A

4.000 EUR

U17 C

6.000 EUR

U11 B

3.000 EUR

U15 A

5.000 EUR

U9 A

3.000 EUR

U15 B

4.000 EUR

U9 B

3.000 EUR
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08.

DELUJ LOKALNO, ZMAGUJ GLOBALNO!

Da bi bila motivacija naših pokroviteljev še nekoliko večja in družbeno odgovorna smo se odločili del pridobljenih sredstev
nameniti tudi za gradnjo »Heliosove hiše košarke«, kjer načrtujemo nastaniti naše najbolj obetavne igralce in tiste, ki niso avtohtoni
Domžalčani. Pri Heliosu se zavedamo, da je naše poslanstvo mlade fante vzgojiti tudi v razgledane, izobražene in odgovorne
može, zato se lotevamo akademskega pristopa k delu z mladimi. V Heliosovi hiši košarke bomo tem fantom nudili urejeno zdravo
(in toplo) prehrano, 24 urni nadzor skrbnika trenerja in gospodinje, študijsko sobo in jedilnico. Heliosova hiša košarke bo zrasla
na dosegu nog od same dvorane, kjer bodo fantom na voljo naši trenerji, kondicijski trenerji in časovno praktično neomejena
uporaba fitnes centra. Na voljo jim bo klubski fizioterapevt in kondicijski trener, klubsko vodstvo pa bo vedno znalo prisluhniti in
prilagoditi svoje delo specifičnim potrebam posameznika.

Vse pokrovitelje našega mladinskega pogona bomo redno
obveščali in vključevali v komunikacijo in organizacijo dela
z mladimi. Vse podpornike pa bomo ob koncu sezone tudi
ustrezno pogostili, strinili glave in skupaj odločili, kako postati
še boljši!

NI VAŽNO KAKO DOBER SI,
VAŽNO JE KAKO DOBER
SI ŽELIŠ POSTATI!
@HELIOSSUNS
WWW.HELIOS-SUNS.SI
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