OFERTA
WSPÓŁPRACY

6-8 lipca 2018r.

Szanowni Państwo
Pragniemy złożyć ofertę wystąpienia Państwa firmy lub produktu w charakterze
sponsora Ogólnopolskiego 3 Festiwalu Dwóch Jezior w Wałczu w dniach 6-8 lipca 2018r.
Pomysł na Festiwal zrodził się 2016 roku z inicjatywy mieszkańców. Festiwal Dwóch
Jezior, to trzydniowe wydarzenie o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym odbywające się
na dwóch jeziorach znajdujących się w mieście, którego celem jest promocja aktywnego
wypoczynku nad wodą.
Państwa obecność w naszym projekcie, jako Sponsora Strategicznego, Sponsora lub
Firmy Wspierającej pozwoli nam na przygotowanie atrakcyjnej i bogatej oferty nie tylko dla
mieszkańców miasta ale również dla wszystkich miłośników wody i aktywnego wypoczynku.
Będzie to również doskonała promocja Państwa firmy oraz utrwali Państwa wizerunek, jako
aktywnej marki na rynku ogólnopolskim.
Zapraszamy zatem do zapoznania się z naszą ofertą. Z przyjemnością spotkamy się z
Państwem, by móc przybliżyć naszą działalność oraz określić możliwe wspólne obszary
działań a także by odpowiedzieć na Państwa pytania.
Mamy nadzieję, że nasza współpraca przyniesie obu stronom satysfakcję.

ORGANIZATORZY
FESTIWALU DWÓCH JEZIOR

FESTIWAL DWÓCH JEZIOR
Festiwal Dwóch Jezior to trzydniowe wydarzenie promujące aktywny wypoczynek nad wodą
okraszone dobrą muzyką szantową i licznymi atrakcjami. W ubiegłorocznej edycji udział w
Festiwalu wzięło ok 12 000 miłośników aktywnego wypoczynku nad wodą. Ludzie, którzy
tworzą Festiwal Dwóch Jezior to prawdziwi pasjonaci, którzy do szaleństwa kochają to, co
robią. Naszym celem jest pokazać całej Polsce, że małe miasta, takie jak Wałcz mogą stać się
centralnym ośrodkiem nie tylko sportów wodnych i aktywnej turystyki ale również miejscem
do rozwoju kulturalnego, na stałe tematycznie związanego z ukształtowaniem naszego
regionu.

PROGRAM WYDARZENIA:
PIĄTEK (6.07.2018) FESTIWAL MUZYKI SZANTOWEJ
18.00 Uroczyste otwarcie Festiwalu Dwóch Jezior
18.00 Koncerty zespołów szantowych - biesiada żeglarska. Na scenie wystąpią zespoły:
- Leje na Pokład
- Mietek Folk
- Zejman & Garkumpel
no i oczywiście Majtki Bosmana
SOBOTA (7.07.2018r.)
12.00 Mistrzostwa Polski Skuterów Wodnych na jeziorze Raduń
11.00 Uroczyste otwarcie Regat Żeglarskich na jeziorze Zamkowym
11.30 – 15.30 Regaty Żeglarskie - jezioro Zamkowe
18.30 – 19.00 Bitwa Wodna (drużyna jeziora Zamkowego na drużynę jeziora Raduń)
19.00 – 21.00 Turniej Piłki Plażowej,
21.00 Koncert zespołu WILKI
Po koncercie, w miarę pozyskanych środków planujemy również zabawę nocną z DJem

NIEDZIELA (8.07.2018r.) BEACH PARTY - PROMENADA NAD JEZIOREM
RADUŃ
8.00 – 12.00 Rodzinny trójbój rekreacyjno - wędkarski – jezioro Raduń (zapraszamy do
zapoznania się z regulaminem)
12.00 – 18.00 Zawody Smoczych Łodzi - jezioro Raduń (zapraszamy do zapoznania się z
regulaminem)
12.00 Wręczenie nagród z Rodzinnego Trójboju Rekreacyjno-Wędkarskiego - jezioro Raduń
10.00 – 14.00 Pływanie jachtami – czarter dla zainteresowanych – jezioro Zamkowe
18.00 Wręczenie nagród Zawody Smoczych Łodzi
18.30 – 19.00 Pokazy ratownictwa wodnego – jezioro Raduń
19.00 – 20.00 Zawody „Zamki na piasku”
20.00 – 22.00 Występy zespołów lokalnych
22.00 – 23.00 Koncert C - BOOL
23.00 - Zabawa nocna z Dj
Dodatkowo przez trzy dni: rowery wodne, kajaki, banan wodny, wesołe miasteczko,
stoiska handlowe i gastronomiczne
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Odbiorcy
Festiwal skierowany jest do miłośników muzyki szantowej i aktywnego spędzania czasu
wolnego nad wodą z całej Polski, bez ograniczeń wiekowych. Oferta, którą przygotowaliśmy
sprawia, iż każdy znajdzie tu coś dla
siebie. Nie tyko aktywnie spędzi czas, ale
również dowie się jak być bezpiecznym
nad wodą.
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ok.
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000
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osób,

odbiorców
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to

odbiorców

bezpośrednich oraz liczne grono odbiorców pośrednich, którzy będą mieli okazję posłuchać i
obejrzeć relacje z festiwalu za pomocą ogólnopolskich środków masowego przekazu.

Patronat
Patronat nad wydarzeniem w ubiegłorocznej edycji objął Wojewoda Zachodniopomorski oraz
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Patronat Medialny
TVP Szczecin, TV ASTA, Radio ESKA, Radio Stargard, Tygodnik „Pojezierze Wałeckie”

Partnerzy
Stowarzyszenie Miłośników Wody „Drako Wałcz", Armatorski Klub Żeglarski, Polski
Związek Wędkarski - koło Wałcz Miasto, WOPR Województwa Zachodniopomorskiego,
zespół „Majtki Bosmana, oficjalny przewoźnik Festiwalu - Przewozy Regionalne
Prowadzący:
Roman Czejarek - dziennikarz programu 1 Polskiego Radia

PROPOZYCJA I WARUNKI WSPÓŁPRACY
PROPONOWANE FORMY
Wkład finansowy- Środki pieniężne, w tym także darowizny, pokrycie kosztów promocji
(drukowanie plakatów, ulotek, wykonanie standów, banerów itp.),
na podstawie przedstawionych faktur lub jako usługa wykonana przez sponsora, wartość
przeprowadzonych szkoleń.
Wkład rzeczowy- nagrody rzeczowe, produkty firmy, sprzętu, gadżety sponsorskie
Korzyści
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PARTNER FESTIWALU DWÓCH JEZIOR

Miano Partnera, Festiwalu przysługuje podmiotowi współpracującemu z organizatorami w
oparciu o umowę barterową lub porozumienie o współpracy. Rodzaj świadczeń oraz ich
zakres zostanie dopasowany do potrzeb i możliwości sponsora.
Istnieje również możliwość skomponowania własnego pakietu - w tym przypadku kwota
sponsorowana będzie negocjowana indywidualnie.

Nasza oferta

Namiot firmowy dla pracowników

Ścianka sponsorska na scenie

Stoiska promocyjne

logo na nagrodach

logo na plakatach ulotkach, banerach

NASZE DANE:
Wałeckie Centrum Kultury
Pl. Zesłańców Sybiru 3
78-600 Wałcz
tel. 67 381 95 53
Wałeckie Centrum Kultury jest płatnikiem podatku VAT:
NIP 597-169-05-18
Nr rachunku bankowego:59124037121111000043647701
Wyrażamy nadzieję, że przedstawiona przez nas oferta zainteresuje Państwa oraz spełni
wszelkie oczekiwania. Jesteśmy również przekonani, iż Państwa wsparcie będzie istotnym
wkładem w organizację tego wydarzenia oraz promocję miasta na skalę ogólnopolską

Zapraszamy do współpracy
Osoba odpowiedzialna za ofertę:
Barbara Radkiewicz
Tel. 517307704
E-mail:bradkiewicz@tlen.pl

