
 

 

PLATYNOWY ORZEŁ               $3,000 

 Nazwa i logo na pakiecie uczestnika Team Kanada. 
 Widoczny i duży rozmiar i miejsce na wszystkich drukowanych materiałach 

promocyjnych Team Kanada. 
 Nazwa i logo reklamowane na naszej oficjalnej stronie internetowej, wszystkie nasze 

strony w mediach społecznościowych jak: Facebook, Twitter, Flickr, Instagram. 
 Uznanie jako nasz Główny Sponsor na naszym Obiedzie Team Kanada w czasie 

Igrzysk. 
 Nazwa i logo na wyeksponowanej pozycji na przyszłych materiałach promocyjnych Team 

Kanada. 
 Team Kanada towar. 
 Otrzymanie dyplomu uznania w podziękowaniu za sponsorowi Team Kanada. 

 

 

ZŁOTY ORZEŁ             $2,000 

 Duży rozmiar i miejsce na wszystkich drukowanych materiałach promocyjnych Team 
Kanada. 

 Nazwa i logo reklamowane na naszej oficjalnej stronie internetowej i nasze strony w 
mediach społecznościowych jak: Facebook, Twitter, i Flickr. 

 Uznanie jako nasz Złoty Sponsor na Obiedzie Team Kanada w czasie Igrzysk. 
 Nazwa i logo reklamowane na naszych przyszłych materiałach sponsorskich. 
 Otrzymanie dyplomu uznania w podziękowaniu za sponsorowi Team Kanada. 
 

 

SREBRNY ORZEŁ                  $1,000 

 Normalny rozmiar logo reklamowane na naszych materiałach sponsorskich 
 Logo reklamowane na naszej oficjalnej stronie internetowej, na Facebook, Twitter 
 Uznanie jako nasz Srebrny Sponsor na Obiedzie Team Kanada w czasie Igrzysk 
 Normalna wielkość logo reklamowane na naszych przyszłych materiałach sponsorskich 
 Otrzymanie dyplomu uznania w podziękowaniu za sponsorowi Team Kanada 

 

 

BRĄZOWY ORZEŁ               $500 

 Mały rozmiar logo reklamowane na naszych materiałach sponsorskich 
 Wasze logo reklamowane na naszej oficjalnej stronie internetowej, na Facebook 
 Uznanie jako nasz Brązowy Sponsor na Obiedzie Team Kanada w czasie Igrzysk 
 Małe wasze logo reklamowane na naszych przyszłych materiałach sponsorskich 
 Otrzymanie dyplomu uznania w podziękowaniu za sponsorowi Team Kanada 

 

 

POPIERAJĄCY TEAM KANADA              $100 

 Imię znajdzie się na naszej oficjalnej stronie internetowej i na Facebook. 
 Uznanie jako support na Obiedzie Team Kanada w czasie Igrzysk. 



 

 

INNE OKAZJE SPONSORSTWA             

SPONSORWANIE ZAWODNIKA 

Team Kanada zaprasza wszystkich, zainteresowanych bez względu na płeć wiek czy 
pochodzenie, do wzięcia udziału w Olimpiadzie Polonijnej Mamy wśród nas wielu 
utalentowanych i zasługujących na wyróżnienie sportowców, których nie stać na pokrycie 
wszystkich kosztów związanych z uczestnictwem w Igrzyskach Polonijnych takich jak podróż, 
rejestracja czy opłata za hotel. Pragniemy takim ludziom pomóc finansowo i z waszą pomocą 
będziemy mogli wysłać najsilniejsza polonijna reprezentacje Kanady na Igrzyska.  
 
Możecie zaoferować całkowite lub częściowe sponsorowanie wybranego zawodnika, lub 
takiego, którego zaoferuje wam Team Kanada. Fundusze dotrą bezpośrednio do zawodnika. 
 

 Złoty Orzeł 
(do $2,000)

Srebrny Orzeł 
(do $1,000)

Brązowy Orzeł 
(do $500)

Podróż    

Hotel    

Wyposażenie    

Rejestracja    

 
‘Perks’  

Złotego Orła
‘Perks’ 

Srebrnego Orła
‘Perks’  

Brązowego Orła
 

 
WYPOSAŻENIE OD SPONSORA TEAM KANADA 

Team Kanada pokazuje solidarność i dumę poprzez noszenie tego wyposażenia. To 
wyposażenie zawiera: koszulka, żakiet, krótkie lub długie spodenki i inne jak czepek pływacki, 
strój do koszykówki itd. To wyposażenie wyprodukowane jest w Polsce i kosztuje 150-200$ na 
osobę. 
 
Można też sponsorować tylko niektóre elementy tego wyposażenia, jeśli to zrobicie, to wasze 
logo będzie miało wyeksponowane miejsce np. na koszulce, jeśli wybierzecie na sponsorstwo 
z całego zestawu tylko koszulkę 
 
Należy pamiętać, że wyposażenie sportowca jest zamawiany co roku dla tych, którzy chcą go 
kupić, dlatego mogą wystąpić różnice w produkcie w zależności od tego, w którym roku jest 
on drukowany. 
 

UCZYŃ DONACJE NA ONLINE 

Nie masz wiele do stracenia? Nie martw się, możesz przekazać dowolną kwotę przez PayPal na 
naszej stronie teamkanada.ca. Liczy się każdy dolar!  
 
W ramach podziękowania Twoje imię i nazwisko pojawi się na naszej stronie, chyba że chcesz 
pozostać anonimowy. 


