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Szanowni Państwo 
 

 Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Poznaniu – 

sekcji taekwondo olimpijskiego zrzesza młodych, ambitnych, utytułowanych, byłych 

zawodników, a obecnie trenerów, którzy tworzą - profesjonalny, z ciekawą 

perspektywą klub taekwondo olimpijskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Klub na 

skale Wielkopolski, Polski, a także poza granicami naszego kraju.  

Od początku swojego powstania wielokrotnie dawał powody do dumy dla 

mieszkańców Wielkopolski, a obecnie coraz częściej całej Polski.  Nasze sekcję 

mieszczą się w takich miastach jak Poznań, Swarzędz, Skórzewo, Kiekrz, 

Pamiątkowo. Naszymi największymi sukcesami są medale na Mistrzostwach Europy 

Seniorów, Mistrzostwach Świata i Europy Juniorów, Mistrzostwach Europy 

Kadetów oraz Mistrzostw Polski każdej grupy wiekowej, nasi reprezentanci tworzą 

obecnie filar Reprezentacji Narodowej większości grup wiekowych! Nasz klub w 

rywalizacji systemu sportu dzieci i młodzieży tylko w ostatnich dwóch latach zdobył 

tytuł najlepszego klubu w Polsce! 

Na mapie nie tylko Wielkopolski, ale także na teranie kraju i poza granicami 

swoje miejsce zaznaczyli zawodnicy z naszego klubu, zdobywając wielokrotnie tytuły 

indywidualne oraz drużynowe w mistrzostwach międzynarodowych. Obecnie sekcja 

Taekwondo Olimpijskiego liczy ponad 500 członków klubu w różnych kategoriach 

wiekowych we wszystkich podsekcjach i nadal się rozwija. Mamy nadzieje, że dzięki 

Pańskiej pomocy znajdzie się więcej medalistów w naszym klubie, ale przede 

wszystkim będą się przy tym świetnie bawić i rozwijać. 

 Żywimy nadzieję,  że powyższa oferta znajdzie Państwa uznanie i miejsce w 

całej strategii marketingowej Firm. Jesteśmy przekonani, że nasza ewentualna 

współpraca przyniesie korzyści zarówno klubowi, jak Państwu.  

 

 

Z poważaniem  

 

Trenerzy Klubu AZS OŚ Poznań 
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Nasze ważniejsze osiągnięcia z ostatnich dwóch lat: 
 

Wyróżniając nasze osiągnięcia warto zaznaczyć, że olimpijska odmiana naszej dyscypliny staje się 

w bardzo dynamicznym tempie znaczącą konkurencją Igrzysk, dlatego też rywalizacja jest 

niezwykle trudna, a nasze sukcesy cieszą podwójnie !  

 

 

 

2011 

 

 
 

1. Mistrzostwa Europy Kadetów – Gruzja 

W składzie reprezentacji Polski 5 zawodników AZS-u  

 

I miejsce kat -48 kg 

Albert Millert (na zdjęciu) 

 

II miejsce kat -55 kg 
Karol Robak 

 

III miejsce kat +68 kg 
Kamil Kwiatkowski 

 

 

 

 

 

2. Mistrzostwa Europy Juniorów – Cypr  

W składzie reprezentacji Polski 2 

zawodników AZS-u ! 

 

II miejsce kat +68 kg 
Maja Molska 

 

II miejsce kat -73 kg 
Maciej Dąbrowski 
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Techniczne Mistrzostwa Polski – Łowicz  

 

I miejsce kat. Dzieci  
Anna Gilewska 

II miejsce kat. Dzieci 
Hubert Sowiński 

III miejsce kat. Senior  

Agnieszka Skaradzińska 

III miejsce kat. Senior 
Bartosz Kałużny 

 

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych – Łomża 

 

I miejsce 
Magdalena Rochowiak, Albert Millert, Karol Robak, Kamil Kwiatkowski 

II miejsce 
Marcin Janas 

III miejsce 
Oliwia Marek 

 

Mistrzostwa Polski Juniorów – Borne Sulinowo 

 

I miejsce 
Maja Molska, Maciej Dąbrowski 

III miejsce 
Marcin Ratajczak, Rafał Duda, Michał Chatłas 

 

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski – Borne Sulinowo 

 

I miejsce 
Marta Antkowiak, Jarek Mecmajer, Bartosz Kołecki 

II miejsce 
Sonja Millert, Bartosz Kałużny 

 

Mistrzostwa Polski Seniorów – Lublin 

 

I miejsce 

Jarek Mecmajer, Bartosz Kołecki 

II miejsce  
Karol Włodarczak 

III miejsce 
Marta Antkowiak, Maksym Chęciński, Bartosz Kałużny 
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Międzywojewódzki Mistrzostwa Młodzików – Szczecinek 

 

I miejsce 
Paula Streich, Maja Marek, Aleksander Rochowiak 

II miejsce 
Michalina Maksymowicz-Maciata, Alicja Janas, Mateusz Glinkowski, Mateusz Stachowiak, 

Szymon Lupa, Filip Kopaczewski 

III miejsce 
Julita Adaszak, Zuzanna Oćwieja, Jan Gąsiorowski, Marceli Malinowski 

 

2012 

 
Międzynarodowe Mistrzostwa Francji – Paryż 

 
I miejsce  

Albert Millert 

 

 

Mistrzostwa Świata Juniorów – Egipt 

W składzie reprezentacji 2 zawodników AZS-u ! 

 

III miejsce  
Karol Robak kat. -55 kg (na zdjęciu) 

 

 

Międzynarodowe Mistrzostwa Belgii – Gent 

 

III miejsce 

Dąbrówka Graczyk 

 

Międzynarodowe Mistrzostwa Szwecji – Trelleborg  

 

II miejsce 
Jakub Tracz, Albert Millert 

III miejsce  
Marceli Malinowski, Karol Robak 

 

Mistrzostwa Europy Seniorów – Manchester  
 

W składzie reprezentacji Bartosz Kołecki  

III miejsce w kat. -74 kg dla Polski !! 

(na zdjęciu) 

http://www.azstkd.pl/
mailto:azstaekwondo@gmail.com


Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa 

Poznań sekcja Taekwondo Olimpijskiego 
 

„Najlepszy klub Taekwondo w Polsce” 
      
61-705 Poznań ul. Noskowskiego 25                tel./fax (61) 8529817 

Website; www.azstkd.pl                  e-mail: azstaekwondo@gmail.com  

 

 

     „Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach – to klęska” 

 

Dlaczego sponsoring poprzez sport?  
 

 Znudzenie reklamą tradycyjną i jej skuteczne omijanie  

 

 Alternatywna do reklamy tradycyjnej forma komunikacji marketingowej  

 

 Forma pozbawiona agresji, łatwiejsza do zaakceptowania, łagodniejsza w komunikacji 

marketingowej  

 

 Wysoka skuteczność bazuje na identyfikacji kibiców z zawodnikiem, zespołem, 

sponsorem  

 

 Sport jest uniwersalny, szeroko dostępny, oparty na rywalizacji, wywołuje silne emocje  

 

 Pozwala zbudować unikalny wizerunek firmy poprzez przenoszenie pozytywnych cech z 

klubu, sukcesu, wydarzenia na wyobrażenie firmie  

 

Oferujemy następujące kanały komunikacji marketingowej:  
 

 Oficjalna strona internetowa, 

 Reklama w salach treningowych, 

 Logotyp firmy na dobokach (kimono), dresach, koszulkach, torbach itp., 

 Logotyp firmy na materiałach poligraficznych Klubu, typu ulotka, plakat itp.,  

 Dowolny serwis informacyjny nadawany na każdych zawodach organizowanych przez 

nas.  

 

Nasze największe potrzeby:  
 

 Koszty całorocznego systemu szkolenia 

 

 Koszty licencji dla związków sportowych oraz zawodniczych  

 

 Koszty transportu, startowego, diet na zawody, 

 

 Koszty wynagrodzenia kadry, 

 

 Koszty wyposażenia w sprzęt specjalistyczny hali sportowej i zawodników. 

 

 Koszty stypendialne dla zawodników i zawodniczek 

 
 
 
 
 

http://www.azstkd.pl/
mailto:azstaekwondo@gmail.com


Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa 

Poznań sekcja Taekwondo Olimpijskiego 
 

„Najlepszy klub Taekwondo w Polsce” 
      
61-705 Poznań ul. Noskowskiego 25                tel./fax (61) 8529817 

Website; www.azstkd.pl                  e-mail: azstaekwondo@gmail.com  

 

 

     „Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach – to klęska” 

 

 Koszty te ponosimy na następujące grupy zawodników:  
 

 Seniorzy, Młodzież, Junior/ka, Junior/ka młodszy/a, Młodzicy/czka, Dzieci, Dzieci młodsze 

 

– starty na zawodach rangi Mistrzowskiej,  

 Turnieje Zagraniczne,  

 Turnieje Okręgowe,  

 Turnieje Okolicznościowe 

 

  

Proponujemy Państwu następujące możliwości świadczenia 

reklamowych i sponsorskich: 
 Sponsor Strategiczny 

 Sponsor Główny 

 Sponsora zawodów, 

 Sponsora miesiąca,  

 Sponsora transportu zawodników,  

 Sponsora sprzętu sportowego (np. komplet doboków, dresów, torb, koszulki, obuwie),  

 Sponsora odżywek, lekarstw, napojów energetycznych,  

 Sponsora indywidualnego, danego zawodnika,  

 Sponsora ubezpieczenia,  

 Sponsora obsady sędziowskiej, 
 

Naszym celem jest sukces.  

 

 Sukces Klubu AZS Taekwondo Poznań to sukces Marki Państwa Firmy.  

 Sukces Klubu AZS Taekwondo Poznań to sukces Miasta i Gminy Poznań.  

 Sukces Klubu AZS Taekwondo Poznań to z pewnością droga do reklamy 

niezawodności i sukcesu Państwa Firmy, Marki, Produktu. 
 

Zainteresowanych Państwa prosimy o kontakt mailowy (azstaekwondo@gmail.com), telefoniczny 

z kierownikiem sekcji Robertem Sadurskim (tel. +48 606 744 078) lub trenerem Łukaszem 

Schefflerem (+48 502 873 033), Waldemarem Łakomym (+48 501 009 613) 

 

 

Z poważaniem,  
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