
 

 

 

 

Oferta sponsorska 

 

Szanowni Państwo, 

 Pragniemy zwrócić się do Państwa z ofertą wsparcia finansowego naszego klubu piłkarskiego. 

MOKS Piaski Bydgoszcz to jeden z siedmiu klubów piłkarskich w Bydgoszczy, które występują w 

rozgrywkach seniorów. Klub powstał w 2002 roku i w latach 2002-2008 występował w C-Klasie. 

Kolejne dwa lata, to okres przerwy, podczas której drużyna z różnych powodów nie występowała w 

żadnych rozgrywkach. W 2010 roku klub został reaktywowany, i od sezonu 2010/2011 zespół 

seniorów przystąpił do rywalizacji w B-Klasie, w której występuje do dzisiaj. Na dzień dzisiejszy mecze 

w roli gospodarza drużyna rozgrywa na boisku ze sztuczną murawą Kompleksu Sportowego Zawisza. 

Więcej informacji o klubie znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie internetowej 

www.piaskibydgoszcz.pl.  

 

Dlaczego MOKS Piaski? 

Jesteśmy zespołem młodych i ambitnych ludzi. Klub się ciągle rozwija – mamy wyznaczone plany 

sportowo-organizacyjne na przyszłość. Najprawdopodobniej w przyszłym roku na Piaskach 

dokończona zostanie budowa boiska piłkarskiego. Realizacja inwestycji rozpoczęła się w 2008 roku i 

dotychczas kosztem ponad 500 tys. złotych zainstalowano na całej długości boiska „piłko łapy”, 

umocniono skarpę, oraz zbudowano schody doprowadzające na obiekt. Finalizacją budowy będzie 

zamontowanie pełnowymiarowej sztucznej murawy. Dokończenie tej inwestycji otworzy przed 

klubem nowe perspektywy i z pewnością przyspieszy rozwój sportowy drużyny. W naszych 

sportowych planach jest awans zespołu do A-Klasy. 

 

Formy wsparcia naszego klubu: 

- darowizna finansowa, 

- sprzęt piłkarski i szkoleniowy, 

- opłacenie boiska do treningów, 

- opłacenie kosztów meczowych (boisko, delegacje sędziowskie, transport na mecze wyjazdowe), 

- lub inna pomoc, którą są Państwo w stanie zaoferować. 

 

 

 



 

 

Sponsorowi oferujemy: 

- logo na oficjalnej stronie internetowej wraz z linkiem kierującym na stronę Państwa firmy, 

- umieszczenie banera reklamowego na oficjalnej stronie internetowej klubu wraz z informacją o 

Państwa firmie, 

- nadruk logo na froncie koszulek piłkarskich drużyny MOKS Piaski, 

- reklamę przy ławce zmian podczas meczów, 

- rozdawanie kibicom Państwa ulotek reklamowych (również na meczach wyjazdowych – w miarę 

możliwości), 

- nazwę Państwa firmy w tytułach turniejów, w których będziemy gospodarzami, 

- nazwę Państwa firmy w nazwie klubu – w przypadku pokrycia wszystkich kosztów związanych z 

całorocznym utrzymaniem klubu. 

 

Informacja prawna i podatkowa o klubie: 

1. Klub MOKS Piaski Bydgoszcz decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszczy (Decyzja nr WES. II/4/03) 

z dniem 28 stycznia 2003 roku został wpisany do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej 

nieprowadzących działalności gospodarczej  (Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta) 

2. REGON: 093130865 

3. NIP: 967-11-64-124 

4. KONTO BANKOWE: 

Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna 

MOKS Piaski Bydgoszcz 

59 1940 1076 5815 8443 0003 0000 

 

 

Młodzieżowy Osiedlowy Klub Sportowy "Piaski" Bydgoszcz 

 

Stały adres siedziby klubu: 

ul. Drzycimska 7 

85-562 Bydgoszcz 

 

Adres do korespondencji: 

Medard Jaroch 

ul. Przechowska 20 

85-564 Bydgoszcz 

 

Dane kontaktowe: 

Prezes klubu - Medard Jaroch 

+48 502 191 520 

 

Trener - Michał Żarski 

+48 507 354 431 

GG: 2329727 

michalzarski@piaskibydgoszcz.pl 

 


