
KRITÉRIA PRO SPONZORY FK STARÁ B ĚLÁ 
 
GENERÁLNÍ SPONZOR 
 
Partner na nejvyšší úrovni s řádným nebo čestným členstvím ve výboru klubu.  
Doba trvání partnerství a sponzorství min. 2 roky. 
 
Roční příspěvek od 200 tisíc Kč. 
 
Nabídka FK SB pro generálního sponzora: 
 

- do názvu FK Stará Bělá bude zakomponováno jméno GS 
- statutární zástupce GS se stává automaticky (bez volby) členem výboru 
- logo GS bude umístěno na budově šaten pod ukazatelem času a skóre (v případě, že 

klub nebude mít GS, bude na tomto místě nápis FK Stará Bělá) 
- před každým domácím utkáním klubu bude GS vyhlášen v rozhlase a bude mu 

poděkováno za podporu klubu 
- při vydání rozlosování klubových družstev bude GS vyhrazena jedna stránka pro 

zveřejnění loga a reklamního textu 
- natištění loga GS na dresech klubu 
- zveřejnění loga GS na plakátech pro domácí utkání klubu 
- umístění reklamních bannerů GS na stadionu klubu v počtu a rozměrech dle dohody 
- umístění loga a reklamního textu GS na webových stránkách klubu 

 
 
HLAVNÍ SPONZOR 
 
Hlavní a nepostradatelný sponzor podporující činnost klubu. 
Počet hlavních sponzorů není omezen. 
Doba trvání sponzorství jedna soutěžní sezona „podzim-jaro“ nebo kalendářní rok. 
Příspěvek minimálně 20 tisíc Kč. 
 
Nabídka FK SB pro hlavního sponzora  
  

- před každým domácím utkáním klubu bude HS vyhlášen v rozhlase a bude mu 
poděkováno za podporu klubu 

- při vydání rozlosování klubu bude logo HS umístěno na čelní stránce 
- natištění loga HS na 3 soupravách dresů mládežnických družstev klubu 
- zveřejnění loga HS na plakátech pro domácí utkání klubu 
- umístění reklamního banneru HS v rozměru 1x2 m na stadionu klubu v roce 

sponzorství a v roce následujícím 
- umístění loga HS na webových stránkách klubu 

 
 
 
 
 
 
 



VÝZNAMNÝ SPONZOR 
 
Významný sponzor podporující činnost klubu 
Počet významných sponzorů není omezen. 
Doba trvání sponzorství jedna soutěžní sezona „podzim-jaro“ nebo kalendářní rok 
Příspěvek minimálně 10 tisíc Kč. 
 
Nabídka FK SB pro významného sponzora: 

- při vydání rozlosování klubu bude logo VS umístěno uprostřed rozlosování  
- natištění loga VS na minimálně jedné soupravě dresů mládežnického družstva klubu 
- zveřejnění loga VS na plakátech pro domácí utkání klubu 
- umístění reklamního banneru VS v rozměru 1x2 m na stadionu klubu v roce 

sponzorství a v roce následujícím 
- umístění loga VS na webových stránkách klubu   

 
 
SPONZOŘI 
 
Významný sponzor ve sportovní činnosti jím vybraného družstva klubu 
Počet sponzorů není omezen (každé družstvo mládeže či dospělých) 
Doba trvání sponzorství jedena soutěžní sezona „podzim-jaro“ nebo kalendářní rok. 
Příspěvek minimálně 5 tisíc Kč. 
 
Nabídka FK SB pro sponzora 
 

- při vydání rozlosování klubu bude logo sponzora umístěno na zadní straně 
- umístění reklamního banneru sponzora na stadionu klubu po dobu trvání sponzorství 
- umístění loga sponzora na webových stránkách klubu   


