KLUB 100
O projekcie
Projekt „Klub 100” jest odpowiedzią klubu Angels Toruń na chęć wsparcia naszego klubu
przez osoby prywatne oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. W ramach naszego projektu
dajemy Państwu możliwość zaistnienia w sporcie oraz marketingu sportowym, a zarazem
umożliwiamy Państwu zaprezentowanie się jako podmiot, któremu zależy na rozwoju naszej
drużyny i sportu w Toruniu. A wszystko to bez potrzeby inwestowania wielkich sum!
„Klub 100” to inicjatywa w ramach której każdy chętny deklaruje comiesięczne, dobrowolne
darowizny na rzecz klubu w kwocie nie mniejszej niż 50 zł.
Zebrane przez nas w ten sposób środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów
działalności klubu, a przede wszystkim na rozwój sekcji juniorów oraz zakup sprzętu
sportowego potrzebnego do uprawiania naszego sportu.
Zależy nam, aby nasz "Klub 100" stał się centrum zrzeszającym naszych sympatyków
wespół z którymi będziemy mogli razem tworzyć nasza drużynę i dążyć do sukcesów!
W ramach comiesięcznej dobrowolnej wpłaty członek "Klub 100" otrzymuje:
1. Miejsce na stronie www.angelstorun.pl w zakładce „Klub 100”. Na zakładce „Klub
100” będzie pojawiać się nazwisko darczyńcy lub logo firmy wraz z linkiem do jego
strony.
a. Nasza strona notuje ponad 5 tys. unikalnych odwiedzin w miesiącu. Logo na
naszej stronie odsyłające do strony darczyńcy to idealna forma reklamy na
terenie miasta Torunia i okolic.
2. Logo/nazwisko darczyńcy na dedykowanym banerze promującym „Klub 100”. Baner
ten będzie z naszym zespołem na każdym meczu zarówno na meczach domowych,
jak i wyjazdowych.
3. Post promujący darczyńcę na portalu www.fb.com/AngelsTorun zawierający link do
strony darczyńcy (w przypadku firm) oraz imienne podziękowania .
a. Nasz FanPage posiada ponad 5 800 polubień i aktywnych użytkowników
śledzących życie klubu. Tygodniowy zasięg postów to ponad 60 000
unikalnych odbiorców.
4. Unikatową koszulkę „Klubu 100”, która nie będzie dostępna w sprzedaży w naszym
sklepie.
5. Naklejkę „Wspieram Angels Toruń”, którą można przykleić na samochodzie lub w
swojej firmie.
6. Zaproszenia na mecze ligowe.
7. Systematyczne relacje via mail z życia drużyny oraz szczegółowe podsumowania wraz
ze statystykami i zdjęciami z naszych spotkań ligowych i sparingowych.
8. Tablicę z podziękowaniami za zaufanie i wsparcie naszego zespołu.

Regulamin
1. Organizatorem projektu jest Klub Sportowy Angels Toruń, ul. Szosa Chełmińska
195, 87-100 Toruń, NIP: 9562299003, REGON: 341221323 wpisany do rejestru
klubów sportowych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Torunia pod nr 69, zwany
dalej Klubem.
2. Regulamin projektu „Klub 100” zwany dalej Regulaminem, określa zasady, tryb i
warunki przeprowadzenia projektu „Klub 100”.
3. "Klub 100" skierowany jest do osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zainteresowanych wsparciem
organizacyjnym i finansowym działalności.
4. Uczestnikiem Akcji może osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej oraz osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.
5. Projekt trwa od 1 stycznia 2016 do odwołania.
6. Członkowie „Klubu 100” wspierają Klub Angels Toruń regularnymi wpłatami na konto
Klubu w wysokości minimum 50 zł netto miesięcznie.
7. Wszystkie wpłaty należy dokonywać na nr konta bankowego: 67 1090 1506 0000
0001 1833 7129 BZWBK do 10 dnia każdego miesiąca w tytule podając:
„Darowizna Klub 100 - imię i nazwisko/nazwa podmiotu”.
8. W przypadku wyrażenia takiej potrzeby Klub może wystawić fakturę na tzw. usługi
promocyjne, firmie która bierze udział w „Klubie 100”.
9. Celem Projektu jest finansowanie działań Klubu, a przede wszystkim pokrycie kosztów
rozwoju sekcji juniorskiej oraz pokrycie kosztów zakupu sprzętu sportowego.
10. Etap rejestracyjno-informacyjny trwa nieprzerwanie od dnia 1 stycznia 2016 roku. W
celu rejestracji swojego wsparcia należy uzupełnić formularz na stronie
www.angelstorun.pl/klub100/rejestracja
Rejestracja jest równoznaczna z deklaracją chęci uczestniczenia w Klubie 100 i
przyjęcia wszelkich obowiązków z tego wynikających.
11. Poprzez formularz zgłoszeniowy należy podać informację takie jak:
a.
b.
c.
d.

Nazwa wyświetlana
Logo
Adres www
Deklaracja wysokości comiesięcznych wpłat

12. Dane nowego Klubowicza pojawią się na stronie nie później niż na 5 dni roboczych od
daty zaksięgowania pierwszej wpłaty, natomiast podziękowania na profilu Facebook
nie później niż na 10 dni roboczych od daty zaksięgowania pierwszej wpłaty.
13. Klub zastrzega sobie możliwość wygaszenia Klubowicza w przypadku zaprzestania
wspierania Klubu przez okres dłuższy niż 2 miesiące. Jest to jednoznaczne z

usunięciem informacji o Klubowiczu ze strony www.angelstorun.pl/klub100 oraz
zaprzestaniem promowania logo/nazwiska Klubowicza.
14. Klubowicz może zrezygnować ze wspierania Klubu na każdym etapie projektu. W tym
celu należy przesłać wiadomość informacyjną na adres kontakt@angelstorun.pl.
15. Klubowicz w ramach podziękowania za wsparcie otrzymuje pakiet benefitów:
a. Miejsce na stronie www.angelstorun.pl w zakładce „Klub 100”. Na zakładce
„Klub 100” będzie pojawiać się nazwisko darczyńcy lub logo firmy wraz z
linkiem do jego strony.
b. Logo/nazwisko darczyńcy na dedykowanym banerze promującym „Klub 100”.
Baner ten będzie z naszym zespołem na każdym meczu zarówno na meczach
domowych, jak i wyjazdowych.
c. Post promujący darczyńcę na portalu www.fb.com/AngelsTorun zawierający
link do strony darczyńcy (w przypadku firm) oraz imienne podziękowania .
d. Unikatową koszulkę „Klubu 100”, która nie będzie dostępna w sprzedaży w
naszym sklepie.
e. Naklejkę „Wspieram Angels Toruń”, którą można przykleić na samochodzie lub
w swojej firmie.
f. Zaproszenia na mecze ligowe.
g. Systematyczne relacje via mail z życia drużyny oraz szczegółowe
podsumowania wraz ze statystykami i zdjęciami z naszych spotkań ligowych i
sparingowych.
h. Tablicę z podziękowaniami za zaufanie i wsparcie naszego zespołu.
16. Klub zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia deklaracji od strony podmiotu
wnoszącego, bez podania przyczyny odmowy.
17. Wszelkie spory powstałe przez niewywiązanie się z niniejszej umowy rozpatrywane
będą przez sąd właściwy dla siedziby Klubu Sportowego Angels Toruń.

