
 

 

 
  



 

 

 

Klub Sportowy Wisła Dziecinów działa 

nieprzerwanie od 1995 roku. Jest to oficjalna 

data powstania klubu, ale początki klubowej piłki 

nożnej w Dziecinowie sięgają lat 80-tych. Przez 

te kilkanaście lat barwy Wisły Dziecinów 

reprezentowało wielu zawodników, nie tylko z 

terenu gminy Sobienie-Jeziory, ale także z całego 

powiatu otwockiego. 

 Drużyna seniorska obecnie występuje w 

klasie A, nieprzerwanie od 2006 roku. W 

Dziecinowie młodość łączymy z doświadczeniem, 

dlatego różnice wiekowe między najmłodszymi 

najstarszymi zawodnikami sięgają nawet 20 lat, 

ale to nie stanowi żadnej bariery w dobrym 

funkcjonowaniu drużyny. 

 Oprócz seniorów, Wisła Dziecinów posiada 

także młodzieżowe sekcje piłki nożnej, aby w 

przyszłości miał kto zastąpić bardziej 

doświadczonych zawodników. 

  



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Stadion Wisły Dziecinów znajduje się w 

klimatycznym miejscu, obok Jeziora 

Dziecinowskiego, przy ruchliwej drodze nr. 799 w 

kierunku Kosumiec – idealne miejsce na reklamę. 

 

 



 

 

Nasz klub posiada własny serwis internetowy – 

www.wisladziecinow.pl, na którym można 

znaleźć wiele ciekawych informacji. Dbamy o 

regularne aktualizacje, dlatego nasza strona jest 

jedną z najczęściej odwiedzanych witryn w całej 

lidze. Można tam zobaczyć zdjęcia, artykuły, 

relacje live i informacje o klubie. Ciekawostki o 

nas można znaleźć także w lokalnej prasie oraz 

na portalach społecznościowych. 

 



 

 

Mamy zaszczyt zwrócić się do Państwa z 

propozycją współpracy na zasadzie promocji 

Państwa firmy poprzez sport. Dzięki temu mogą 

Państwo zapewnić reklamę swojej firmie, 

przyczyniając się do rozwoju sportu 

młodzieżowego i amatorskiego. Klub Sportowy 

Wisła Dziecinów działa realizując cele pożytku 

publicznego w zakresie poprawy kultury fizycznej 

dzieci i młodzieży. Dokonując darowizny 

pieniężnej na rzecz klubu pomagają Państwo 

wyposażyć nasz zespół w niezbędny do treningów 

sprzęt, dofinansować obozy, szkolenia i bieżące 

opłaty.  

Nie pragniemy dużych kwot - za 

reklamowanie firmy wystarczy nam dowolna 

kwota według Państwa uznania i możliwości. 

Inwestycja w młodzież zawsze się opłaca, 

dzięki Państwa pomocy można zwiększyć ich 

możliwości i szanse na odniesienie sukcesów, 

czyniąc dobro i przy tym zwiększyć własne zyski. 



 

 

 poprawa wizerunku firmy (propagowanie 

sportu i zdrowego trybu życia) 

 dotarcie do określonej grupy klientów 

 

 reklama (baner) na stadionie 

 reklama na sprzęcie sportowym 

 logo i wizytówka firmy na stronie 

internetowej 

 logo firmy na materiałach drukowanych klubu 

 prawo do wykorzystania logo klubu w celach   

promocyjnych 

 dystrybucja materiałów reklamowych 

sponsora 

 inne uzgodnione działania promocyjne 

  



 

 

 Adres korespondencyjny:  

Dziecinów 138, 08-443 Sobienie Jeziory 

 Strona internetowa:  

www.wisladziecinow.pl 

 e-mail:  

wisla@dziecinow.pl 

 Prezes zarządu:  

Wiesław Sadowski 

604 089 598 
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