
Akcja promocyjna dla
przedszkoli i szkół podstawowych



• Akcja ma na celu aktywizację całych rodzin do uczestnictwa w meczach GKS Tychy,
poprzez promowanie sportu oraz zdrowego trybu życia wśród najmłodszych
przedstawicieli tyskiej społeczności

• Przybliżenie dzieciom właściwych norm zachowań na stadionie a także nauka
kulturalnego dopingu

• Budowanie społeczności związanej i zżytej z GKS Tychy

• Promocja skierowana jest do uczniów szkół podstawowych oraz podopiecznych
przedszkoli, które chcą aktywnie brać udział w kreowaniu wizerunku Stadionu
Miejskiego w Tychach jako miejsca otwartego i przyjaznego rodzinom oraz
czerpać korzyści z szeregu bonusów i nagród. Promocja obowiązuje od dnia 15
października 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku.

Cel akcji i adresaci



- naklejka o wartości 1 pkt za
każdego przyprowadzonego
kibica, który zakupi bilet
jednorazowy na mecz GKS
Tychy na Stadionie Miejskim
w Tychach w sezonie 2017/18

- naklejka o wartości 10 pkt za
każdego kibica, który zakupi
karnet na mecze GKS Tychy na
Stadionie Miejskim w Tychach
w sezonie 2017/18.

Zbieranie naklejek



5 naklejek – jednorazowy bilet w cenie 
jednostkowej 1 zł dla osoby towarzyszące

12 naklejek – piórnik do szkoły

20 naklejek – dwa jednorazowe bilety w 
cenie jednostkowej 1 zł dla osób 
towarzyszących

30 naklejek – gadżet do wyboru w 
sklepiku klubowym do kwoty 35 zł

40 naklejek – cztery jednorazowe bilety w 
cenie jednostkowej 1 zł dla osób 
towarzyszących

55 naklejek – zwiedzanie Stadionu 
Miejskiego w Tychach dla 15-osobowej 
grupy,

75 naklejek – koszulka na 45-lecie GKS 
Tychy z podpisami zawodników I drużyny.

Bonusy i nagrody za zdobycie 
określonej ilości naklejek



- najlepszy uczeń szkoły spośród 
wszystkich szkół biorących udział w 
Promocji

- najlepszy podopieczny przedszkola 
spośród wszystkich przedszkoli 
biorących udział w Promocji

- dwie najlepszy klasy w przedziale 
klas 1-3 spośród wszystkich szkół 
biorących udział w promocji

- dwie najlepszy klasy w przedziale 
klas od 4 wzwyż spośród wszystkich 
szkół biorących udział w Promocji

- najlepsze przedszkole

- najlepsza szkoła.

Zwycięzcy zostaną wyłonieni w 
następujących kategoriach



• najlepszy uczeń szkoły i podopieczny przedszkola - możliwość wzięcia udziału w treningu I drużyny 
sekcji piłki nożnej GKS Tychy, koszulki meczowe z podpisami zawodników GKS Tychy oraz karnet dla 
Opiekuna na domowe mecze piłkarzy GKS Tychy w sezonie ligowym 2018/19

• 2 najlepsze klasy w przedziale klas 1-3 - możliwość rozegrania meczu pokazowego na Stadionie 
Miejskim w Tychach w przerwie ostatniego meczu ligowego GKS Tychy w sezonie 2017/18

• 2 najlepsze klasy w przedziale klas od 4 wzwyż – możliwość rozegrania meczu pokazowego na 
Stadionie Miejskim w Tychach w przerwie ostatniego meczu ligowego GKS Tychy w sezonie 2017/18

• najlepsze przedszkole - wspólne zajęcia sportowe z zawodnikami I drużyny sekcji piłki nożnej GKS 
Tychy oraz udział zawodników w zakończeniu roku przedszkolnego

• najlepsza szkoła - możliwość zorganizowania zakończenia roku szkolnego na murawie Stadionu 
Miejskiego w Tychach, w którym wezmą udział zawodnicy I drużyny sekcji piłki nożnej GKS Tychy.

Nagrody w poszczególnych 
kategoriach



We wszystkich szkołach i 
przedszkolach, które 
zgłoszą swój udział w 
Promocji, zostaną 
przeprowadzone 
jednorazowe „Lekcje piłki 
nożnej” z zawodnikami 
GKS Tychy.

Interakcja z dziećmi 



Materiały promocyjne

Książeczka do 
zbierania naklejek

Front pkt-u mobilnego

Flaga do pkt-ów 
mobilnych

Koszulka dla wolontariuszy

Stand na ulotki



Zgłoszenie do konkursu

Prosimy o wysłanie maila zgłoszeniowego 
na adres marketing@tyski-sport.pl, 
zawierającego następujące informacje:
• Numer, nazwa oraz adres 

szkoły/przedszkola
• Ilość dzieci uczęszczająca do 

szkoły/przedszkola
• Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej 

ze strony szkoły/przedszkola za projekt 
„Edukujemy na 7” 

Po zebraniu zgłoszeń, poinformujemy 
wszystkie szkoły o terminie i miejscu 
odbioru książeczek dla dzieci. 
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