


Szanowni Państwo,

  W imieniu zarządu Lwowskiego klubu sportowego „Pogoń” Lwów pozwalam
sobie  złożyć  na  Państwa  ręce  propozycję  współpracy  mającej  na  celu
finansowe wsparcie naszej działalności.
  Grupa oddanych i wiernych kibiców, życzliwość i przychylność polonijnych
organizacyj  nie  wystarczają  w  obecnych  czasach,  aby  zapewnić  sprawne
funkcjonowanie organizacji, jaką jest klub wielosekcyjny.
  Sponsorzy  -  ich  pomoc finansowa,  rzeczowa,  wiedza,  są  nieodzownym
wsparciem w codziennej działalności.
Firmy,  instytucje,  przedsiębiorstwa  coraz  częściej  i  chętniej  zaczynają
korzystać z narzędzia, jakim jest marketing sportowy. 
Sport staje się kluczowym elementem budowania i umacniani pozytywnego
wizerunku  firmy,  a  emocje  związane  z  rywalizacją  sportową  wzmacniają
efekty tych działań podnosząc ich skuteczność.
 Nasz  klub  dostrzega  i  docenia  dwustronne  możliwości  tkwiące  w
konsekwentnych  i  zaplanowanych  działaniach  z  zakresu  sponsoringu
sportowego. 
Staramy  się,  aby  korzyści  płynące  z  naszej  współpracy  rozwijało  się
równomiernie przynosząc jak najwięcej pozytywnych efektów każdej ze stron.
  Zależy nam na budowaniu trwałych relacji i stałej współpracy. 
Wyznajemy zasadę, że najlepsze efekty przynosi długotrwałe zaangażowanie
firmy w sponsoring klubu sportowego.
  Podstawą naszych działań jest partnerska i profesjonalna rozmowa – dzięki,
której  jesteśmy w stanie  precyzyjnie  określić  potrzeby i  wybrać optymalne
sposoby realizacji oczekiwań obydwu stron.
  Mamy  nadzieję,  że  wspólnie  z  Państwem  będziemy  odradzać  siłę  LKS
„Pogoń”  Lwów,  przyczyniając  się  do  jego  sukcesów  sportowych,  a  także
realizując skutecznie długofalowy plan rozwoju w efekcie, którego Pogoniarzy
będą  reprezentowali  Lwowski  Klub  Sportowy  na  na  rożnych  szczeblach
rozgrywek. 

  Z wyrazami szacunku,



OGÓLNE INFORMACJE O KLUBIE 

Pogoń  Lwów –  polski  klub sportowy  z  siedzibą  we  Lwowie.  Kontynuator
tradycji  powołanego  wiosną  1904  roku  w  IV  Gimnazjum  we  Lwowie
piłkarskiego Klubu Gimnastyczno-Sportowego IV-go Gimnazjum, działającego
od 1907 do 1939 roku pod nazwą LKS Pogoń i  reaktywowanego w 2009.
Obecnie zajmuje 31. miejsce w tabeli wszech czasów polskiej ekstraklasy,
będąc zarazem jednym z najbardziej utytułowanych przedwojennych polskich
klubów piłkarskich (cztery tytuły mistrza Polski).

Lwowski  Klub  Sportowy  był  współzałożycielem  Związku  Polskego  Piłki
Nożnej przy  związku  austriackim,  Polskiego  Związku  Piłki  Nożnej i
mistrzostw Polski. W roku 1909 Pogoń założyła klub sportowy JKS Jarosław.
Był on filią Pogoni do 1914 roku i funkcjonował pod nazwą Pogoń Jarosław.
Drużyna  piłkarska  Pogoni  do  roku  1939  działała  jako  jedna  z  sekcji
wielosekcyjnego LKS. Obecnie prócz futbolowej istnieje tylko sekcja kolarska.
Pogoń,  obok  Warszawianki,  jest  jedynym polskim  klubem,  który  nigdy  nie
spadł  z  ekstraklasy.  W 1938  roku  Związek  Polskich  Związków Sportowych
przyznał  Pogoni  tytuł  „najlepszego  i  najbardziej  zasłużonego  klubu
sportowego w Polsce”

http://pl.wikipedia.org/wiki/JKS_1909_Jaros%C5%82aw
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_Polski_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_Polski_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tabela_wszech_czas%C3%B3w_Ekstraklasy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lw%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/KS_Warszawianka_(pi%C5%82ka_no%C5%BCna)


     REAKTYWACJA
W  styczniu  2009  –  dzięki  staraniom  młodych  Polaków  mieszkających  i
studiujących  we  Lwowie,  wsparciu  Konsulatu  RP we  Lwowie   i  Fundacji
"Semper  Fidelis",  która  przekazała  dotację  na  działalność  –  Lwowski  Klub
Sportowy  Pogoń  został  reaktywowany.  Drużyna  Pogoni  rozgrywała  swoje
mecze najpierw w szkolnych halach. W kwietniu zaczęto wynajmować boisko
od ukraińskiego klubu Dynamo. Klub formalnie zarejestrowano w sierpniu. 10
października doszło do oficjalnej inauguracji: odprawiono mszę w  katedrze
lwowskiej,  złożono  kwiaty  na  Cmentarzu  Orląt  Lwowskich i  rozegrano
towarzyski mecz z  Polonią Chmielnicki na boisku Szkolar na Pohulance  przy
Cmentarzu  Łyczakowskim.  Pogoń  wygrała  2:0  po  bramkach  Pawła
Winiarskiego. Na mecz przybyły delegacje polskiego sejmu i senatu, zabrakło
jednak  przedstawicieli  PZPN.  Reaktywacja  Pogoni  Lwów  została
entuzjastycznie przyjęta przez kibiców w Polsce. Klubowi pomagało istniejące
już wcześniej Stowarzyszenie Sympatyków LKS Pogoń Lwów (SSPL).
2010  sponsorami  klubu  zostały  firmy  PZU  Ukraina  oraz  Fabryka  Farb  i
Lakierów Śnieżka. Pogoń wystartowała w rozgrywkach ligi okręgowej obwodu
lwowskiego.  Wygrała je i uzyskała awans do Wyższej Ligi Obwodowej (piąty
szczebel).  W  2011  współpracę  z  klubem  rozpoczął  PKP  Cargo.  Pierwsza
drużyna regularnie rozgrywa mecze z polskimi drużynami na terenie RP, dotąd
m.in.  z  Radomiakiem,  Cracovią,  Wisłą  Kraków,  Chrobrym Głogów,  Polonią
Bytom,  Koroną Kielce,   Siarką  Tarnobrzeg,  Wisłą  Puławy,  Resovią. Ponadto
klub nawiązał współprace z Chrobrym Głogów, Polonią Przemyśl i Strugiem
Tyczyn Sezon 2011 Pogoń ukończyła na siódmym miejscu w tabeli Wyższej
Ligi, lecz władze klubu korzystając z bankructwem Premier Ligowych Klubów
postanowiły  zgłosić  drużynę  do  Premier  Ligi  Lwowskiej  (IV  poziom).
Debiutancki  sezon zakończył  się  dla  Pogoni  siódmą pozycją  w tabeli.  Od
listopada 2012 klub wspiera spółka Trade Trans. W rozgrywkach sezonu 2013
drużyna seniorów uplasowała się na dziewiątej pozycji w tabeli.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Senat_Rzeczypospolitej_Polskiej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_%C5%81yczakowski_we_Lwowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Katedra_%C5%81aci%C5%84ska_we_Lwowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Katedra_%C5%81aci%C5%84ska_we_Lwowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/PKP_Cargo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Obw%C3%B3d_lwowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Obw%C3%B3d_lwowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Anie%C5%BCka


KLUB

Pełna nazwa: Organizacja Społeczna Lwowski Klub Sportowy  „Pogoń” Lwów
(UKR)        “ ”  ГромадськаОрганізаціяЛьвівський СпортивнийКлуб Погонь Львув
Rok założenia: 1904.  Rok odrodzenia 2009 
Barwy: niebiesko - czerwone 
Adresat prawny: 79-068 Lwów ul. Chwylowogo 9/53, tel. +380632873081
Adresat pocztowy: 79000 ul Ak. Kuczara 20/2
Biuro: Lwów, ul Ak. Kuczara 20/2,  tel/fax (0322)247595
Oficjalna strona internetowa: www.pogon.lwow.net
Strona Stowarzyszenia Sympatyków Pogoni Lwów: www.pogonlwow.pl
Stadion: „Politechnik” przy ulicy O. Olesia, 25
Hymn: Hymnem  lwowskiego  klubu  jest  pieśń  marszowa  „Marsz  Pogoni”,
rozpisana na chór męski. Autorem słów i muzyki był Henryk Zbierzchowski. 

Historia strojów Pogoni Lwów:

Stroje Pogoni od początku jej istnienia opierały się o trzy tradycyjne kolory –
biały,  czerwony  i  niebieski.  W  1924  roku  po  raz  pierwszy  wprowadzono
koszulki  w  najbardziej  kojarzone  z  Pogonią  niebiesko-czerwone  pasy.  Po
kilkuletniej  przerwy  pasiaste  koszule  pojawiły  się  ponownie  w  1936  roku.
Przed wojną korzystano jeszcze ze  strojów niebiesko-czerwonych,  a  także
czerwono-białych. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Zbierzchowski
http://www.pogon.lwow.net/


Organizacje i instytucje współpracujące z klubem:

• Sejmowa Komisja Sportu i Turystyki

• Polski Związek Piłki Noznej

• Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie

• Stowarzyszenie Sympatyków Pogoni Lwów

• Klub Stypendystów Fundacji Semper Polonia we Lwowie

• Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich
oddział Katowice

Partnerzy medialni:

• Gazeta„Kurier Galicyjski”

• Radio Lwów

„Pogoń” Lwów w mediach:

• Wiadomości TVP (członek honorowy klubu)

• Telewizja Polsat

• Polskie Radio
Portale internetowe: 

www.kresy.pl,

www.portalarcana.pl  ,

www.kresowiacy.pl, 

www.12zawodnik.pl

http://www.portalarcana.pl/
http://www.kresy.pl/
http://www.12zawodnik.pl/


Formy promocji klubu:

• Współpraca z mediami polskimi i ukraińskimi

• Oficjalny profil klubu na portalu Facebook – ponad 4600 fanów

• Stowarzyszenie Sympatyków Pogoni Lwów 6400 fanów

• Rozbudowa nowej strony internetowej, materiały video „Pogoń” Lwów
TV

• Stała współpraca ze Stowarzyszeniem Sympatyków Pogoni Lwów w
Polsce

• Organizacja konkursów promujących wiedzę o historii klubu

• Organizacja rajdów kolarskich, gier terenowych, wizyty w szkołach i
przedszkolach.  Pomoc  przy  organizacji  amatorskich  turniejów
piłkarskich

• Sprzedaż gadżetów klubowych:  koszulek,  szalików,  czapek,  smyczy,
kubków (sprzedaż na miejscu we Lwowie oraz wysyłkowa, obecnie
trwają prace nad otwarciem sklepu internetowego) 

Kibice
Współcześnie  fani  klubu  skupiają  się  wokół  Stowarzyszenia  Sympatyków
Pogoni  Lwów.  Stowarzyszenie  zajmuje  się  zbieraniem  pieniędzy  na  rzecz
kresowych cmentarzy,  kombatantów,  polskich dzieci  na Ukrainie  i  samego
klubu. Kibice Pogoni podejmują też współpracę z fanami innych drużyn, m.in.
Legii Warszawa i Śląska Wrocław

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Al%C4%85sk_Wroc%C5%82aw_(pi%C5%82ka_no%C5%BCna)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Legia_Warszawa_(pi%C5%82ka_no%C5%BCna)


Pakiet „Złoty " -         999555   000000000   PPPLLLNNN   

Korzyści pakietu:

 Logotypy Sponsora na banerach reklamowych eksponowanych na 

obiektach sportowych;

 Logotypy Sponsora umieszczone na przodzie koszulek meczowych 

zawodników;

 Logotypy Sponsora umieszczone na dresach treningowych;

 Reklama Sponsora w serwisie Internetowym (www.pogon.lwow.net );

 Umieszczanie Logo Sponsora na materiałach drukowanych, plakatach,

zaproszeniach, programach meczowych;

 Prawo do wykorzystywania herbu Klubu w celach marketingowych;

 Prawo do wykorzystywania wizerunku zawodników w kampaniach 

reklamowych;

 Możliwość promocji Państwa firmy podczas meczów;

 Certyfikat pamiątkowy potwierdzający status firmy wspierającej LKS 

„Pogoń" Lwów;

 Wspólny mecz piłkarski z przedstawicielami Państwa firmy;

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


Pakiet „Srebrny”   -           65   000000000   PPPLLLNNN  .

Korzyści pakietu:

 Logotypy Sponsora na banerach reklamowych eksponowanych na 

obiektach sportowych;

 Logotypy Sponsora umieszczone na  rękawie koszulek meczowych 

zawodników

 Reklama Sponsora w serwisie Internetowym (pogon.lwow.net ) ,

 Umieszczanie Logo Sponsora na materiałach drukowanych: plakatach,

zaproszeniach, programach meczowych;

 Prawo do wykorzystywania herbu Klubu w celach marketingowych;

 Prawo do wykorzystywania wizerunku zawodników w kampaniach 

reklamowych;

 Umieszczenie loga na imprezach organizowanych przez LKS 

„Pogoń"Lwów;

 Możliwość promocji Państwa firmy podczas meczów;

 Wspólny mecz piłkarski z przedstawicielami Państwa firmy;

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


Pakiet „Czerwony" -             444000   000000000   PPPLLLNNN

Korzyści pakietu:

 Logotyp Sponsora na banerach reklamowych eksponowanych na 

obiektach sportowych;

 Reklama Sponsora w serwisie Internetowym (www.pogon.lwww.net);

 Umieszczanie Logo Sponsora na materiałach drukowanych: plakatach,

programach meczowych;

 Umieszczenie loga na imprezach organizowanych przez LKS „Pogoń" 

Lwów;

 Możliwość promocji Państwa firmy podczas meczów;

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


Pakiet „Niebieski" -          333000   000000000   PPPLLLNNN

Korzyści pakietu:

 Logotyp Sponsora na banerach reklamowych eksponowanych na 

obiektach sportowych;

 Reklama Sponsora w serwisie Internetowym (www.pogon.lwow,net );

 Umieszczenie loga na imprezach organizowanych przez LKS „Pogoń" 

Lwów;

 Certyfikat  pamiątkowy  potwierdzający  status  firmy  wspierającej  LKS

"Pogoń" Lwów;

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping

