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Wstęp
Szanowni Państwo,
W imieniu Fundacji Spartanie Dzieciom oraz w imieniu podopiecznych naszej
fundacji pragnę serdecznie podziękować wszystkim organizatorom i sponsorom,
którzy okazali nam wsparcie w 2016 roku. Dzięki Państwa pomocy udało nam się
przekazać kolejne środki na rehabilitację niepełnosprawnych dzieci!
Pasja do biegania i chęć niesienia pomocy łączy coraz więcej ludzi, również nasze
szeregi bardzo prężnie się rozwijają. Niestety ilość zaproszeń do udziału w biegach
przerasta znacząco nasze możliwości organizacyjne (w 2016r. otrzymaliśmy ok 20
zaproszeń) dlatego chcielibyśmy w niniejszej prezentacji przedstawić zasady jakimi
kierujemy się przy decydowaniu o uczestnictwie w imprezach biegowych.
Zapraszam do zapoznania się z prezentacją

WÓDZ SPARTAN
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Spartanie Dzieciom
Poznaj nas!

Spartanie Dzieciom to

fundacja inna niż
wszystkie! Nie jest to
projekt, za którym stoi
wielka korporacja.
Całkowicie samodzielnie
zbieramy pieniądze na
leczenie, zakup
profesjonalnego sprzętu
czy lekarstw dla
niepełnosprawnych dzieci.
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Spartanie w słusznej sprawie
WEDŁUG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

NAWET CO 10 POLAK JEST INWALIDĄ!
Rocznie w Polsce rodzi się około 6%
dzieci z niepełnosprawnością.
DAJE TO PONAD 23 000 DZIECI!
Polska wciąż jest na początku drogi, jeśli chodzi o regulacje
kwestii dotyczących niepełnosprawności. W naszym kraju do tej
pory nie powstał żaden plan wczesnej interwencji. Nie ma
programu, który objąłby kompleksową opieką zarówno dziecko,
jak i najbliższą rodzinę.

O walce z niepełnosprawnością swoich dzieci
wiemy najlepiej. Wśród nas są rodzice
zmagający się na co dzień z brakiem
wsparcia, nietolerancją i bezradnością.
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Przypadek? Nie sądzę!
Czyli geneza narodzin grupy

NIEPEŁNOSPRAWNA CÓRKA

Michał Leśniewski, szef naszej grupy, od 12 lat
zmaga się z chorobą swojej córki, która urodziła
się z porażeniem mózgowym. Doskonale wie,
czym jest walka o lepsze życie i nadzieja,
że będzie lepiej!

NIEWIDOCZNY

Działanie w pojedynkę nie przynosiło jednak
zamierzonego efektu. W rzece biegaczy
ginęła cała idea!

BIEGANIE W
PRZEBRANIACH

Michał od lat biegał
w przebraniach, aby
zwrócić uwagę na
problem dzieci
niepełnosprawnych
i ich rodzin.

300 SPARTAN

Pomysł na stworzenie charytatywnej grupy
biegowej narodził się z potrzeby naszych serc
i z bezinteresownej gotowości niesienia pomocy
drugiemu człowiekowi.
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Zorganizowaliśmy
już 12 zbiórek na
cele charytatywne.
Zebraliśmy łącznie
ponad. 400 000 zł!
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Tak działamy!

ZOSTAJEMY ZAPROSZENI
NA ZAWODY BIEGOWE
W zależności od wielkości
wsparcia pojawiamy się
na nich w składzie od 20
do 80 wojowników.

ZNAJDUJEMY
POTRZEBUJĄCE DZIECKO

Zawsze poszukujemy potrzebujących
w macierzystym mieście biegu, dzięki
temu możemy liczyć na większe
lokalne wsparcie zarówno
wspierających jak i mediów.

OSZACOWUJEMY SKALĘ
ZBIÓRKI
Wspólnie z organizatorem
biegu / sponsorem ustalamy
cel zbiórki i narzędzia jakimi
będziemy ją realizować.

Sposób prowadzenia zbiórek jest różnorodny: sprzedaż przekazanych pakietów, licytacje gadżetów przekazanych
od Celebrytów, sprzedaż i zbiórki prowadzone na stoisku spartan, zaangażowanie i aktywacje sponsorów biegu.
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Buzz o Spartanach

Wpis o nas na profilu Tomasza
Karolaka zobaczyło ponad
15 tys. osób!

Pozyskaliśmy już ponad
4500 fanów na Facebooku
i to bez żadnej reklamy!

Na Youtubie prof. Jerzy
Bralczyk wyjaśnił odmianę
słowa „Spartanin”. Wykład
spotkał się z pozytywną reakcją
ze strony mediów.

Dzięki akcji viralowej na
Wykopie w ciągu 2 godz.
filmik o naszej akcji
obejrzało ponad 7,5 tys.
osób!
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Znani dla Spartan

Iwona Guzowska

Przekazała koszulki
z autografem na
charytatywną licytację
dla Stasia. Podpisała
również obrazy
z wizerunkiem Stasia
i Spartan, które
również wylicytowano.

Tomasz Karolak

Prof. Jerzy Bralczyk

Specjalnie na potrzeby
naszej akcji
przygotował miniwykład, w którym
wyjaśnił przed kamerą
zasadę odmiany słowa
„Spartanin”.

Anna Maria Jopek

Opublikował na
swoim fanpage’u na
Facebooku wpis na
nasz temat. Zobaczyło
go ponad 15 tys.
internautów!

Przekazała prawa
autorskie do swojego
utworu „Tylko tak
mogło być”.

Jerzy Dudek

Grzegorz
Markowski

Spotkał się z nami i ze
Stasiem na miejscu
w Krakowie. Udzielił
naszej akcji
publicznego wsparcia.

Dzięki niemu materiał
o naszej akcji pojawił
się w Szkle
Kontakowym

aż 4 razy!
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Spartanie w TV
Dzień Dobry TVN

Pytanie na śniadanie

TVN24

Dzień Dobry TVN

TVP Info

Szkło Kontaktowe

Kawa czy herbata

TVP Sport
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Spartanie w prasie
Runner’s World

Nasze Miasto

Metro

Newsweek

Nowa Trybuna Opolska
Gazeta Wyborcza
Dziennik Polski
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Spartanie w internecie
Se.pl

Sport.gazeta.pl
Polskieradio.pl

Maratonczyk.pl
Naszemiasto.pl

Onet.pl

Polskabiega.pl

Tvn24.pl
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Możliwości współpracy
• Fundacja Spartanie Dzieciom jest otwarta na wszelkie formy
i rodzaje współpracy, których efektem będzie przekazanie
środków finansowych na rehabilitację niepełnosprawnych dzieci.
• Na kolejnych slajdach przedstawiamy najpopularniejsze rodzaje
współpracy, które realizowaliśmy na przestrzeni ostatnich lat.
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Przekazanie pakietów startowych
• Chcielibyśmy zaproponować Państwu popularną na świecie formę
współpracy organizatorów biegów z grupami charytatywnymi
przekazanie organizacji charytatywnej pakietów startowych do odsprzedaży.
• Sprzedaż pakietów za naszym pośrednictwem jest silnie promowana
i nagłaśniana, dodajemy do tych pakietów własne gadżety, dyplomy

uzyskując często wielokrotnie wyższe sumy za sprzedaż tych pakietów
niż ich wartość bazowa.
• Zebrane środki zostają przekazane na uzgodniony z Państwem
cel charytatywny, a sam moment przekazania zebranych środków
jest również silnie nagłaśniany - Spartanie wraz z przedstawicielem
organizatora biegu przekazują symboliczny czek w obecności mediów.
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Udział sponsorowany Spartan
• Kolejną popularną formą jest przekazanie środków finansowych za
uczestnictwo Fundacji Spartanie Dzieciom, która obejmuje (pełne lub
częściowe) pokrycie kosztów udziału Spartan w imprezie oraz środki
na pomoc charytatywną.
• Warto przy tym rodzaju wsparcia zwrócić się również z propozycją

partycypowania w finansowaniu do sponsorów Państwa biegu.
Często firmy mają osobne budżety na realizację działań „Corporate
Social Responsibility” i chętnie udzielają dodatkowego wsparcia.
• Warto już na etapie zapraszania Sponsorów do
kolejnych edycji Państwa biegów zaproponować
działania CSR z udziałem największej i najbardziej
rozpoznawalnej biegowej grupy charytatywnej w Polsce .
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Zasady uczestnictwa Spartan w imprezach
Potrzebujemy czasu na organizację.
• Fundacja Spartanie Dzieciom zrzesza pasjonatów biegania i pomocy,
nie pobieramy wynagrodzeń za nasze działania, nie mamy etatowych

pracowników, dlatego nasz sposób organizacji i czas potrzebny na
koordynację reprezentatywnej grupy Spartan jest dość długi.
• Przestrzegamy również wielu zasad dotyczących naszego uczestnictwa:
• minimalna ilość osób (ok 20 spartan)

• odpowiednia oprawa wydarzenia, zaproszenie celebrytów
• działania PR (kontakty z mediami regionalnymi)
• określenie celów pomocy (najczęściej lokalnych)
• organizacja stoiska spartańskiego z gadżetami.

• Wszystkie te elementy sprawiają, że czas potrzebny na przygotowanie
udziału Sparta w wydarzeniu to minimum 2-3 miesiące.

Im więcej mamy czasu na przygotowanie tym lepszą oprawę wydarzenia jesteśmy w stanie zapewnić!
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Zasady uczestnictwa Spartan w imprezach
Nie biegamy dla fanu - biegamy dla dzieci!
• Drugą i najważniejszą zasadą naszego uczestnictwa jest realizacja celów
naszej fundacji czyli zbieranie środków na niepełnosprawne dzieci!
• Prosimy pamiętać, że każde zaproszenie nas na bieg niesie za sobą koszty
logistyki i noclegu, dlatego decydujemy się na udział w wydarzeniach, które
przynoszą realne wsparcie dla naszych podopiecznych.
• Przykładowo: zapraszając średniej wielkości odział Spartan na bieg oddalony o

250km od Warszawy nasze koszty noclegu i transportu o +/- 3500zł
Zapewniając nam nocleg w spartańskich warunkach ;) koszt spada do ok 2500zł
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Zasady uczestnictwa Spartan w imprezach
Ilość biegów w których uczestniczymy jest ograniczona.
• Ilość biegów organizowanych w naszym kraju jest bardzo duża a możliwości
uczestnictwa Spartan ograniczone. Każdy Spartanin ma rodzinę, własne życie
i biegi, które chciałby przebiec nie tylko w stroju Spartańskim ale również jako
sportowiec.
• Nasze możliwości udziału w biegach w pełnym rynsztunku określamy rocznie
na ok 8-9 biegów! (w tym tradycyjnie dwa biegi zagraniczne).
Dlatego właśnie chcielibyśmy dużo wcześniej przygotować się do sezonu 2017
i poprosić Państwa o określenie ewentualnych propozycji dla naszego
uczestnictwa w Państwa wydarzeniach!
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Uczestnictwo Spartan
Z naszej strony między innymi proponujemy:
•

udział reprezentacyjnego oddziału Spartan w imprezie biegowej

•

udział w konferencji prasowej, organizowanej przez Organizatora;

•

udział w imprezach towarzyszących, organizowanych w przeddzień imprezy

•

zapewnienie własnego stanowiska z gadżetami spartańskimi i atrakcjami dla dzieci
i uczestników (gry i zabawy dla dzieci, nauka haki dla najmłodszych, organizacja
biegów dla dzieci, malowanie buziek, zdjęcia ze Spartanami, pamiątki: naklejki, baloniki)

•

zapewnienie wsparcia PR, poprzez własne działania PR promujące udział Spartan

•

zaproszenie zaprzyjaźnionych z fundacją celebrytów do udziału w biegu

•

zapewnienie atrakcyjnej oprawy choreograficznej, tuż przed startem imprezy,
poprzez wykonanie pokazowego tańca bojowego Haki, w oprawie bębniarzy

•

promocję Imprezy na stronie internetowej www.spartaniedzieciom.org i fan page’u na FB

•

umieszczenie nazwy Imprezy na Spartańskich plakatach, ulotkach promujących akcję

•

przekazanie gadżetów Spartańskich na licytację, (o ile takowe będą);

•

publiczne podziękowanie Organizatorowi za zaproszenie i wsparcie akcji charytatywnej

•

udział organizatora w przekazaniu środków charytatywnych
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Oczekiwania
Czego oczekujemy od Organizatora:
• Przekazanie środków finansowych lub puli pakietów startowych do odsprzedaży,
które zapewnią realną pomoc finansową dla podopiecznych Fundacji Spartanie
Dzieciom (minimalna wartość wsparcia to ok. 3000zł + pokrycie kosztów*)
• Umieszczenia informacji na stronie Imprezy o udziale Spartan i prowadzonej
sprzedaży pakietów za pośrednictwem strony spartaniedzieciom.org
• Umieszczenia w pakietach startowych ulotek oraz w pakietach specjalnych –
gadżetów dostarczonych przez Spartanie Dzieciom (np. koszulki, smycze,
kubki z logo SpartanieDzieciom)
• Udostępnienie miejsca na stoisko Spartan np.: w hali odbioru numerów
startowych a w dniu imprezy w miasteczku biegowym.

• Zgoda na przeprowadzenie zbiórki (puszki na datki na stoisku Spartan)
* Potrzebujemy pokrycia kosztów noclegu i transportu w przypadku biegów oddalonych o 100km od Warszawy
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Korzyści dla organizatora
Udział Spartan w każdej imprezie jest dużym wydarzeniem zarówno dla

uczestników imprezy jak i mediów. Dzięki własnym działaniom promocyjnym,
które realizuje jedna z najbardziej uznanych polskich agencji Public Relations:
Partner of Promotion (Partner Spartan) jesteśmy wstanie zapewnić silne wsparcie
działań promocyjnych wydarzenia.

Korzyści dla organizatora:
• Możliwość nadania własnemu wydarzeniu wydźwięku charytatywnego –
wzmocnienie pozytywnego wizerunku Imprezy i Organizatora

• Zapewnienie dodatkowych ciekawych atrakcji dla uczestników biegu, gości i dzieci
• Dodatkowa promocja biegu i możliwość zwiększenia liczby uczestników
• Wsparcie działań PR, zwiększenie ilości publikacji
17

Oferta dla sponsorów, partnerów.
• Fundacja Spartanie Dzieciom potrzebuje środków na bieżące działania
(księgowość, materiały drukowane: ulotki, plakaty itp. )
• Zapraszamy wszystkich sponsorów, którzy zainteresowani są stałą
współpracą i wsparciem finansowym fundacji.
• W zamian za stałe wsparcie oferujemy:
• uczestnictwem Spartan w własnych imprezach sponsora
• dedykowane aktywności dla pracowników Sponsora (obozy biegowe,
wybiegania Spartańskie ect.)
• stałą komunikację wsparcie na www.spartaniedzieciom.org i FB Spartan.
• nadanie oficjalnego tytułu: Sponsor / Mecenas / Firma wspierająca – w
zależności od wartości oferowanej pomocy
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Spartańska platforma

2

Platforma
Fundacja Spartanie Dzieciom
jako pierwsza w Polsce stworzyła
mobilną platformę eventową
umożliwiającą widowiskową promocję
podczas biegów ulicznych.
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Platforma
Platforma jest profesjonalnie przygotowanym
pojazdem samobieżnym posiadającym
bardzo dobre właściwości jezdne!
Parametry techniczne:
•

Wymiary 3m długości 180cm szerokości ok
125cm wysokości

•

napęd - rowerzysta lub/i pchający (2-4 osób)

•

dużą zwrotność (skrętne koła przednie)

•

hamulce tarczowe z hamulcem postojowym

•

udźwig platformy górnej 200kg

•

udźwig platformy dolnej 150kg + kierowca

•

przebieg - 42km 195m ;)

•

życiówka w maratonie -5h 16minut
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Platforma
Możliwości / opcje / adaptacje:
•

branding banerami sponsorów (duże
powierzchnie boczne)

•

maskota sponsora na platformie

•

wodzirej / celebryta / piosenkarz na platformie

•

montaż nagłośnienia mobilnego

•

możliwość umieszczenia operatora filmowego na
dolnym pokładzie (prowadzenie relacji z biegu)
Uwaga - istnieje możliwość wynajęcia platformy
bez udziału spartan w biegu.
Koszt wynajmu - od 3000zł* netto + koszty
transportu
* Cała kwota zasili działalność statusową fundacji!
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Liczymy na wsparcie i wielkie serca!

Drogi organizatorze,
nasz kalendarz biegowy powoli się zapełnia.
Zaproś nas na swój bieg!

Pomóż nam pomagać!
KONTAKT:
Mateusz Pietruliński
Tel. 502 787 907
mateusz.pietrulinski@spartaniedzieciom.org

/SpartanieDzieciom

