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XVI Mistrzostwa Świata w Karate Tradycyjnym ‘2012

KONKURS  „ DRUŻYNA  KIBICUJĄCA ”

   W dniach 6-7 października 2012 r. w Łodzi w hali Atlas Arena odbędą się XVI Mistrzostwa Świata 
oraz II Puchar Europy Dzieci w Karate Tradycyjnym. Jest to wyjątkowe wydarzenie, które uświetni 
40- tą rocznicę funkcjonowania karate tradycyjnego w Polsce.
Polski Związek Karate Tradycyjnego chciałby, aby to wydarzenie stało się świętem całego naszego 
środowiska, zarówno tych którzy reprezentować będą nasz kraj podczas tej imprezy, ich rodziców
i bliskich oraz wszystkich ćwiczących karate tradycyjne i jego sympatyków.
    Jest to też niepowtarzalna szansa promocji karate tradycyjnego i działań poszczególnych klubów 
zrzeszonych w PZKT w swoich środowiskach. Jedną z możliwości zaprezentowania tego co robimy 
oraz utożsamienia działalności poszczególnych klubów i osób z imprezą najwyższej rangi jaką są 
Mistrzostwa Świata, jest realizowany konkurs na najlepiej kibicującą drużynę. Projekt adresowany jest 
do środowiska karate, ale również może być wykorzystany jako atrakcyjna forma promocji 
działalności klubu poprzez organizację w swoich klubach, szkołach oraz innych środowiskach 
wyjazdu drużyn kibicujących na Mistrzostwa Świata.
Poniżej podajemy założenia dotyczące konkursu:

I. ORGANIZATOR DRUŻYNY KIBICUJĄCEJ:
- klub,
- instruktor,
- zawodnik,
- inna osoba zaangażowana w karate.
1. Zadania:
- organizacja drużyny kibicującej (50 osób),
- zorganizowanie wyjazdu na imprezę- autokar,
- promocja imprezy poprzez otrzymane materiały (baner, plakaty, zaproszenia, banerek w wersji
   elektronicznej, klubowa strona www, Facebook ).
2. Korzyści:
- zaangażowanie swojego środowiska  w organizację Mistrzostw Świata,
- kreowanie własnego wizerunku, klubu oraz karate tradycyjnego w swoim środowisku jako
  organizacji działającej prężnie i posiadającej mocne struktury organizacyjne,
- promocja własnego klubu i jego działalności.



3. Materiały, które organizator drużyny otrzymuje z PZKT :
- baner promujący imprezę  oraz własny klub z indywidualnym zdjęciem i danymi kontaktowymi,
- 10 plakatów,
- 50 zaproszeń,
- banerek w wersji elektronicznej,
- informację dotyczącą możliwości pozyskania środków finansowych na wyjazd drużyny kibicującej.

II. NAGRODY  DLA ZWYCIĘSKIEJ- NAJATRAKCYJNIEJ KIBICUJĄCEJ DRUŻYNY:
- zaproszenie na weekend w Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „ Dojo- Stara Wieś”,
- pamiątkowe koszulki z imprezy.

III. INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
- konkurs na drużynę kibicującą przeprowadzony będzie w dniu 6 października 2012 r. 
w godz. 15.00- 20.00 w głównej części imprezy, która transmitowana będzie na żywo w TVP Sport;
- najatrakcyjniej kibicująca drużyna wybrana będzie przez komisję składającą się z przedstawicieli 
mediów, PZKT i ITKF;
- zgłoszenia drużyn kibicujących należy przesyłać na adres e-mail: promocja.karate@wp.pl (temat 
wiadomości:  drużyna kibicująca) podając: nazwę drużyny, dane organizatora drużyny: klub lub imię 
i nazwisko, dane kontaktowe: e- mail, telefon;
- zamówienie na indywidualny baner (wymiary 133x 200) należy przesłać (po zgłoszeniu drużyny 
do udziału w konkursie) na e-mail: reklama.bilgoraj@gmail.com wraz ze zdjęciem (300 DPI, 
ewentualnie w oryginalnym rozmiarze JPG) i danymi kontaktowymi klubu (strona www, e-mail, 
telefon); 
- PZKT dla jednej drużyny pokrywa koszty produkcji jednego baneru; istnieje możliwość zamówienia 
dodatkowej ilości banerów (koszt 60,00 zł) lub banerów o innych rozmiarach na koszt własny 
(rozliczenia bezpośrednio z drukarnią).

IV. Dodatkowe informacje:
Andrzej Maciejewski tel.: 507 197 540, e-mail: promocja.karate@wp.pl.
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