
 

KLUB 100 

 

O projekcie 
 

Projekt „Klub 100” jest odpowiedzią klubu Angels Toruń na możliwość sponsorowania klubu przez 

małe i średnie przedsiębiorstwa, które nie chcą inwestować wielkich sum w rozwój klubu oraz 

marketing sportowy. „Klub 100” to inicjatywa w ramach której firma deklaruje comiesięczne, 

dobrowolne darowizny na rzecz klubu w kwocie nie mniejszej niż 100 zł. Jest to idealny sposób na 

wsparcie swojej drużyny oraz zaistnienie w świecie sportu. W ramach comiesięcznej dobrowolnej 

wpłaty członek Klubu 100 otrzymuje:  

1. Miejsce na stronie www.angelstorun.pl w zakładce Klub 100. Na zakładce Klub100 będzie 

pojawiać się logo sponsora wraz z linkiem do jego strony. 

a. Nasza strona notuje ponad 6 tys. unikalnych odwiedzin w miesiącu. Logo na naszej 

stronie odsyłające do strony Klubowicza to idealna forma reklamy na terenie miasta 

Torunia i okolic. 

2. Artykuł na stronie www.angelstorun.pl na stronie głównej. Na zakładce aktualności pojawi się 

osobna notka, z logotypem oraz odniesieniami do Państwa strony. Opowiemy o tym, czym się 

zajmujecie.  

a. Nasza strona notuje ponad 6 tys. unikalnych odwiedzin w miesiącu. Linki na naszej 

stronie odsyłające do strony Klubowicza to idealna forma reklamy na terenie miasta 

Torunia i okolic. 

3. 1 post promocyjny przedsiębiorstwa na portalu www.fb.com/AngelsToruń zawierający 

podziękowania oraz link do strony przedsiębiorstwa. 

a. Nasz FanPage posiada ponad 7’000 polubień i aktywnych użytkowników śledzących 

życie klubu. 

4. Naklejkę „Wspieram Angels Toruń” którą można przykleić na samochodzie lub w swojej firmie.  

 

http://www.angelstorun.pl/
http://www.angelstorun.pl/


 

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. Uczestnikiem Akcji może być każdy podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna która ma chęć 

wspierać Klub dobrowolnymi darowiznami, zwany dalej Klubowiczem. 

4. Projekt trwa od 1 grudnia 2015 na czas nieokreślony.  

5. Wszystkie wpłaty należy dokonywać na nr konta bankowego: 67 1090 1506 0000 0001 1833 

7129 BZWBK tytułem "Darowizna, miesiąc, nazwa firmy". Klub nie prowadzi działalności 
gospodarczej, nie może więc wystawić fv za Darowiznę.  

6. Celem Projektu jest finansowanie działań Klubu na rzecz krzewienia kultury fizycznej i sportu, 

wspomaganie procesu kształcenia poprzez sport, motywowanie społeczności do działań na 

rzecz Klubu. 

7. Etap rejestracyjno-informacyjny trwa nieprzerwanie od dnia 1 grudnia 2015 roku. W celu 
rejestracji swojego wsparcia należy uzupełnić formularz na stronie: 

www.angelstorun.pl/klub100/rejestracja 

8. Poprzez formularz zgłoszeniowy należy podać informację takie jak:  

a. Nazwa wyświetlana 
b. Logo 

c. Adres www  
d. Deklaracja wysokości comiesięcznych wpłat 

 
9. Dane nowego Klubowicza pojawią się na stronie nie później niż na 5 dni roboczych od daty 

zaksięgowania pierwszej wpłaty. Podziękowania na profilu Facebook nie później niż na 10 dni 

roboczych od daty zaksięgowania pierwszej wpłaty. 

10. 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 

Klubowicza. 

11. Klubowicz może zrezygnować ze wspierania Klubu na każdym etapie projektu. W tym celu 

należy przesłać wiadomość informacyjną na adres kontakt@angelstorun.pl. 

12. Klubowicz w ramach podziękowania za wsparcie otrzymuje pakiet benefitów:  

a. Miejsce na stronie www.angelstorun.pl w zakładce Klub 100. Na zakładce Klub100 

będzie pojawiać się logo sponsora wraz z linkiem do jego strony. 

b. Artykuł na stronie www.angelstorun.pl na stronie głównej. Na zakładce aktualności 
pojawi się osobna notka, z logotypem oraz odniesieniami do Państwa strony. 

Opowiemy o tym, czym się zajmujecie.  

c. 1 post promocyjny przedsiębiorstwa na portalu www.fb.com/AngelsToruń zawierający 

podziękowania oraz link do strony przedsiębiorstwa. 

d. Naklejkę „Wspieram Angels Toruń” którą można przykleić na samochodzie lub w 

swojej firmie. 

http://www.angelstorun.pl/klub100/rejestracja
http://www.angelstorun.pl/klub100
mailto:kontakt@angelstorun.pl
http://www.angelstorun.pl/
http://www.angelstorun.pl/


 
13. Wszelkie spory powstałe przez niewywiązanie się z niniejszej umowy rozpatrywane będą przez 

sąd właściwy dla siedziby Klubu Sportowego Angels Toruń. 


