DOSSIER PER LA PRESENTACIÓ DEL PATROCINI ESPORTIU
ALPICAT VÒLEI ASSOCIACIÓ
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ÍNDEX

1.

Qui som? ........................................................................................................................... 3

2.

Els nostres equips.............................................................................................................. 4
Equips Federats..................................................................................................................... 4
Escola de Vòlei ...................................................................................................................... 6
Sènior Amateur Mixte ........................................................................................................... 6

3.

Què oferim? ...................................................................................................................... 7
1r Patrocinador: .................................................................................................................... 7
2n patrocinador: ................................................................................................................... 7
Col·laborador ........................................................................................................................ 7
Simpatitzant Empresa ........................................................................................................... 7
Simpatitzant Particular .......................................................................................................... 8
Preus segons Patrocini .......................................................................................................... 8

Alpicat Vòlei Associació
Dossier Patrocinadors

1. Qui som?
Som una associació esportiva que té com a objectiu oferir un espai en que es pugui desenvolupar
la pràctica del voleibol de forma lliure i distesa. El seu naixement es va produir arran de la
demanda de 15 noies que volien gaudir d’aquest esport.

En els seus inicis l’Alpicat Vòlei només competia a nivell comarcal amb un equip. Des de llavors
l’associació ha anat creixent i actualment conta amb quatre equips femenins participant a les
lligues federades catalanes, un equip sènior amateur mixt i els diferents equips de l’escola de
base.

Des de l’associació es treballa per la formació de les seves jugadores en valors i aptituds com a
esportistes i com a persones. Aquest treball es desenvolupa principalment durant els
entrenaments al pavelló municipal d’esports Antoni Roure Vila, d’Alpicat. Però també durant els
partits de la competició, ja sigui a Alpicat o arreu dels pavellons de Catalunya.

Amb l’objectiu de fer conèixer el voleibol a les nostres terres, des de l’associació també
s’organitzen diferents esdeveniments esportius tant socials com solidaris, mitjançant tornejos
oberts a tothom.

El nostre desig és seguir creixent com a Associació dins del món del voleibol.
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2. Els nostres equips
Equips Federats
Sènior Femení
o

Equip disputant el Campionat de
Catalunya

de

3ª

divisió

Sènior

Femení.
o

Competint per tot el territori català.

o

Equip format per 12 jugadores
nascudes al 2003 i anteriors.

Juvenil Femení
o

Equip disputant el Campionat de
Catalunya de 3ª divisió Juvenil
Femení.

o

Competint per tot el territori català.

o

Equip format per 10 jugadores
nascudes els anys 2004 i 2005.
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Cadet Femení
o

Equip disputant el Campionat de
Catalunya de 3ª divisió Cadet Femení.

o

Competint per tot el territori català.

o

Equip format per 16 jugadores
nascudes els anys 2006 i 2007.

Infantil Femení
o

Equip disputant el Campionat de
Catalunya de 2ª divisió Infantil
Femení.

o

Competint per tot el territori català.

o

Equip format per 12 jugadores
nascudes els anys 2008 i 2009.
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Escola de Vòlei
Grup on es busca la iniciació dels més petits i petites en el voleibol. Des de l’associació es busca
l’aprenentatge d’aquest esport d’una forma lúdica i la fomentació dels valors de l’esport
col·lectiu. Així doncs, treballem la cohesió d’equip, la companyonia, el respecte, la confiança,
l’esperit de superació, el compromís entre molts d’altres, preparant-los pel salt a les categories
superiors.

El grup està distribuït en diversos equips en funció de les edats i alguns d’ells competeixen en la
lliga escolar del Consell Esportiu del Segrià.

Sènior Amateur Mixte
Jugadors i jugadores nascuts i nascudes l’any 2001 i/o anteriors que es volen iniciar, seguir
aprenent i/o tornar a jugar després d’un temps d’inactivitat d’una manera lúdica i gaudir tant
de l’esport com de les activitats socials del grup.

L’equip no competeix en cap campionat reglat però participa en diferents trobades i partits
amistosos amb equips de les mateixes característiques del territori.
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3. Què oferim?
1r Patrocinador:
•

El nom del patrocinador com a nom principal de l’equip al qual es patrocina. Primer nom
del patrocinador, després Alpicat Vòlei. Exemple: Òptica “x” Alpicat Vòlei

•

Publicitat a la samarreta de joc.

•

Pancarta penjada al pavelló

•

Publicació a les Xarxes Socials del logotip corresponent en els diferents posts de l’equip,
comunicació de partits...

•

Aparició del logotip a la pàgina web.

2n patrocinador:
•

Pancarta penjada al pavelló

•

Publicitat secundària a la samarreta de joc.

•

Publicació a les Xarxes Socials del logotip corresponent en els diferents posts de l’equip,
comunicació de partits...

•

Aparició del logotip a la pàgina web.

Col·laborador
•

Publicitat directa al pavelló utilitzant una pancarta amb el nom i el logotip de l’empresa.
La pancarta quedarà visible tots els dies durant el període de patrocini. Tots els equips
d’Alpicat, indiferentment de l’esport, jugaran amb la pancarta penjada al pavelló. La
pancarta és de 2x1 metres i es col·locaria de cara a la graderia principal.

Simpatitzant Empresa
•

Si tens una empresa o comerç i vols col·laborar amb nosaltres econòmicament, també
tens la possibilitat de fer-ho. Sortireu a la pàgina web com a col·laboradors, a les xarxes
socials i als cartells dels partits dels diferents equips de l’associació.
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Simpatitzant Particular
Si ets un particular i vols col·laborar amb nosaltres econòmicament, també ho pots fer. Et
regalarem una samarreta tècnica, per a que la puguis lluir i, si vols, ens vinguis a animar als
partits amb ella. A més, obtindràs el carnet de soci de l’associació amb diversos descomptes i/o
promocions de les empreses col·laboradores.

Si ho prefereixes, també pots col·laborar amb nosaltres, amb aportacions materials (roba
esportiva, material esportiu…).

Preus segons Patrocini
1r
2n
COL·LABORADOR
PATROCINADOR PATROCINADOR
1.500 €
1.000 €
300 €

SIMPATITZANT
EMPRESA
100 €

SIMPATITZANT
PARTICULAR
50 €

La teva col·laboració ens ajudarà a tirar endavant aquest projecte il·lusionant, a
on jugadores i jugadors gaudeixen entrenant i jugant amb un esport, com el vòlei,
que genera il·lusió, llaços d’amistat, respecte i treball en equip.

Si estàs interessat en patrocinar o a col·laborar amb nosaltres, pots contactar
a través del correu del club.

info@alpicatvoleiass.cat
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