BYTOMSKIE TOWARZYSTWO SZERMIERCZE
__________
Naszą misją jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu a przez sport
promocja zdrowego stylu życia, rozwijanie sportu wyczynowego,
promowanie i propagowanie postaw obywatelskich, przeciwdziałanie
patologiom społecznym
oraz integrację w sporcie i poprzez sport.

„Bo nas sam Pan uczył temu: chcesz – li sam brać, daj drugiemu”
Mikołaj Rej
Dzięki sponsorom wielu polskich sportowców odnosiło i odnosi sukcesy na arenach całego świata,
sprawiając nam kibicom wiele radości i satysfakcji. Bez ich wsparcia nie byłoby sukcesów w sporcie.
Wśród członków naszego klubu jest spore grono zawodniczek i zawodników, którzy mimo młodego
wieku mają już spory dorobek sportowy. Ich dalszy rozwój sportowy wymaga coraz większych
nakładów. Mając tego świadomość zarząd, członkowie oraz wszyscy sympatycy Bytomskiego
Towarzystwa Szermierczego zwracają się z prośbą o wsparcie stowarzyszenia w działaniach mających
na celu ich szkolenie sportowe. Dzięki wsparciu sponsorów wielu młodych ludzi, będących członkami
naszego klubu, będzie mogło realizować swoje sportowe marzenia.
Wsparcie może być realizowane zarówno w formie finansowej jak i rzeczowej.
Sponsorom możemy zaoferować:
Sponsor Klubu
1. Logo, nazwa i link sponsora na stronie klubowej www.szermierka.bytom.pl
2. Bezpłatne członkostwo dla 1 osoby w VIP FENCING CLUB
4. Baner reklamowy na zawodach organizowanych przez klub
5. Naszywka z logo sponsora na ubiorach zawodników
Sponsor Zawodów
1. Logo, nazwa i link sponsora na stronie klubowej www.szermierka.bytom.pl
3. Baner reklamowy na zawodach organizowanych przez klub.
4. Tablica reklamowa przy planszy głównej na zawodach jw.
5. Logo i nazwa sponsora na dyplomach wręczanych na zawodach jw.
6. Wymienienie nazwy sponsora przez patronów medialnych zawodów.
Sponsor Zawodnika
1. Naszywki z logo sponsora na ubiorach i torbie zawodnika
2. Logo, nazwa i link sponsora na stronie klubowej www.szermierka.bytom.pl
Klub poszukuje Sponsora Głównego, któremu ma do zaoferowania jeszcze większy zakres przywilejów.
Formy wsparcia i jego wysokość do uzgodnienia.

Realizujemy również inne formy działań mające an celu pozyskanie środków
na szkolenie zawodników wyczynowych. Oferty na następnych stronach.
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VIP FENCING CLUB /VFC/
„Szermierka do dyscyplina władców i ludzi sukcesu. Jest kuźnią mocnego
charakteru i własnego autorytetu. Uprawianie szermierki to zaszczyt.
Fechtunek wytycza drogę do prestiżu i sukcesu.
Szermierka to dużo więcej niż sport”
www.pzszerm.pl
Klub ma specjalną ofertę dla partnerów i sponsorów klubu.
Osoby fizyczne oraz managerowie firm wspierający klub finansowo lub w innej formie
w sposób ciągły, jak również wszyscy, którzy opłacą składkę członkowską VFC
i zostaną rekomendowani przez aktualnych członków klubu FVC, stają się nowymi
członkami VIP FENCING CLUB.
Członkowie VFC korzystają z licznych przywilejów:
1. Bezpłatne szkolenie szermiercze.
2. Wolny wstęp na zajęcia klubu z jedną zaproszoną osobą na walki lub ćwiczenia
przez cały rok.
3. Wolny wstęp na turnieje wewnętrzne (walki z zawodnikami).
4. Zniżka na zakupy sprzętu szermierczego.
5. Umieszczenie (za zgodą członka VFC) na tablicy honorowej VFC umieszczonej na
stronie internetowej www.szermierka.bytom.pl
6. Umieszczenie na stronie klubowej www.szermierka.bytom.pl loga i nazwy firmy
w przypadku kiedy VFC członek jest właścicielem lub prezesem firmy.
Składka członkowska roczna VFC - 1800 zł.
Osoba wprowadzająca i udzielająca informacji:
Krzysztof Ćwioro tel. +48 600 316 820, e-mail:btsszerm@wp.pl
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SZERMIERKA REKREACYJNA
“ W zdrowym ciele zdrowy duch”
“Dopóki walczysz jesteś zwyciężcą”
Św. Augustyn z Hippony
Klub prowadzi szkolenie w szermierce rekreacyjnej na szpady. Szkolenie prowadzone jest
w konwencji szermierki sportowej.
Wykwalifikowani trenerzy uczą szermierki wszystkich chętnych którzy ukończyli 6 lat.
Zapraszamy dorosłych, dzieci, młodzież, zapraszamy całe rodziny, rodziców z dziećmi,
dziadków z wnukami. Nasza dewizą jest wychowywać przez sport, uczyć
odpowiedzialności i zasad życia poprzez szermierkę.
Spędzicie u nas miło czas, podniesiecie swoją sprawność fizyczną, nauczycie się pięknej
dyscypliny sportu, która da wam wiele zadowolenia.
Jeżeli ukończycie szkolenie podstawowe oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii trenera
koordynatora ds. szkolenia będziecie mogli startować w zawodach klubowych,
ogólnopolskich i międzynarodowych.
Znając szermierkę zawsze będziecie mogli spędzać miło czas w naszym klubie, spotykać
się z przyjaciółmi z planszy szermierczej i utrzymywać sprawność fizyczną na wysokim
poziomie bez względu na wiek.
Zostań członkiem Bytomskiego Towarzystwa Szermierczego.

Możesz również uczestniczyć w zajęciach bez deklaracji członkostwa.
.
Na miejscu możesz wypożyczyć kompletny sprzęt szermierczy.
Możliwość uczestniczenia w zajęciach z członkami klubu – 5 zł/godz.
Wypożyczenie sprzętu na 1 dzień zajęć (max.3 godz.)
–
strój szermierczy (maska, rękawica, bluza, spodnie, plastron) – 10 zł
–
szpada + przewód – 20 zł
Zajęcia odpłatne realizowane są przy współpracy z LOGO Sp.z o.o.
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OFERTA DLA SZKÓŁ I UCZELNI
„Trening czyni mistrza”
„W przyszłym pokoleniu znajdą się pracownicy umysłowi będący równocześnie
miłośnikami sportu. Czyż nie widzimy ich już wśród szermierzy?”
Pierre de Coubertin, 1906
Oferta prowadzenia zajęć wychowania fizycznego ze specjalizacją szermierka w sali
sportowej szkoły lub uczelni.
Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanego trenera lub instruktora.
Cena za godzinę zajęć 80 zł. Maksymalna liczebność grupy - 25 osób
Dni i godziny do uzgodnienia z wyłączeniem godzin od 16.30 do 19:30 od poniedziałku
do piątku. Są to godziny kiedy klub prowadzi treningi sekcji wyczynowej szermierczej.
Zajęcia realizowane są przy współpracy z LOGO Sp.z o.o.
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OFERTA DLA ZAKŁADÓW PRACY
„Uprawianie szermierstwa usuwa bóle, smutki i choroby, zwalcza melancholię,
choleryczność i zgubne zarozumialstwa, zapewnia człowiekowi dobry oddech
znakomite zdrowie i długie życie”.
George Silver „Paradoxes of defence”, 1599
„Wysoka

wartość sportu szermierczego polega na tym, iż angażuje pełnię fizycznych
i psychicznych właściwości człowieka. Walczą tu szybkość z szybkością,
wytrzymałość z wytrzymałością, technika przeciw technice, myśl przeciw myśli,
wola przeciw woli. Praca nóg szermierza jest równie szybka jak u sprintera, ręka
pracuje jak u tenisisty, dokładność i delikatność prowadzenia broni, uczulenia ręki
i palców są takie jak u chirurga, ruchy ciała jak ekwilibrysty, skupienie uwagi
i napięcie nerwowe jak u motocyklisty, pod względem kombinacji szermierz
odpowiada szachiście.”
Zoltan Ozoray-Schenker

Oferta organizacji zajęć dla pracowników firmy.
Zajęcia są organizowane raz w tygodniu w piątek o godzinie 17:00.
Cena miesięcznego karnetu uprawniającego do wstępu na zajęcia to 150 zł.
W cenie karnetu:
–
–
–

szkolenie podstawowe: 2 godz.,
udział w zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowanego trenera
(w tym lekcja indywidualna)
wypożyczenie sprzętu indywidualnego
(strój szermierczy, broń, przewody, maska, rękawica)
możliwość korzystania z aparatów z osprzętem do sędziowania walk.

Przy wykupie powyżej trzech karnetów cena karnetu spada do 100 zł.
Zajęcia realizowane są przy współpracy z LOGO Sp.z o.o.
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