
VIII NARODOWY DZIEŃ SPORTU

1 9  W R Z E Ś N I A   2 0 20

- CAŁA POLSKA -



Fundacja Zwalcz Nudę 

Jesteśmy młodym, energicznym
zespołem. Wspieramy mądre
i wartościowe, wspólne spędzanie 
czasu. Organizujemy warsztaty, 
pikniki, eventy okolicznościowe, gry 
miejskie i akcje społeczne. Realizujemy 
projekty, które w ciekawy sposób uczą 
zdrowego stylu życia, dbania o Zieloną 
Planetę, wspólnego przeżywania emocji, 
przygód i nowych doświadczeń. 
W 2020 roku pandemia koronawirusa
pokrzyżowała nam plany. Mimo to 
przygotowujemy nasz sztandarowy projekt, 
czyli Narodowy Dzień Sportu – w nieco innej 
formule niż dotychczas. 

Sprawdź, co u nas słychać: 
www.zwalcznude.pl



VIII NARODOWY DZIEŃ SPORTU
19 września 2020
cała Polska

NDS w roku 2019 w liczbach:
• tysiące uczestników
• ekwiwalent reklamowy 1,5 mln PLN
• 70 zaangażowanych miejscowości
• około 500 bezpłatnych wydarzeń

off-line
bezpłatne wydarzenia sportowe 

rozsiane po całym kraju, treningi, 
spotkania z mistrzami 

(z zachowaniem
aktualnych obostrzeń 

sanitarnych) 

on-line
treningi w Internecie, spotkania 
live ze sportowcami, sportowe 
challenge, wywiady, webinaria, 
wykłady specjalistów 
medycznych, konkursy i inne



Narodowy Dzień Sportu

Ogólnopolska akcja społeczna, która otwiera setki placówek sportowych w całym kraju.
Ten dzień otwarty to tysiące bezpłatnych treningów, zajęć i wydarzeń sportowych rozsianych
po całym kraju. Co roku w Narodowym Dniu Sportu bierze udział kilkaset tysięcy Polaków.
W 2020 roku pandemia koronawirusa pokrzyżowała nam plany organizacyjne związane
z Narodowym Dniem Sportu. Nie poddajemy się jednak i przygotowujemy to wydarzenie
w nieco zmienionej formie. Podczas VIII edycji Narodowego Dnia Sportu nie odbędzie się
wielki sportowo-rodzinny piknik na błoniach PGE Narodowego. Skupimy się zaś na mniejszych
wydarzeniach lokalnych w całym kraju, jak również działaniach w Internecie. Przygotujemy
spotkania ze sportowcami, treningi online, wykłady i wyzwania. Tradycyjnie zaprosimy jak
najwięcej placówek sportowych rozsianych po całej Polsce, które co roku włączają się
w Narodowy Dzień Sportu organizując kameralne wydarzenia dedykowane społecznościom
lokalnym.

www.narodowydziensportu.pl

http://www.narodowydziensportu.pl/




PROMOCJA
Ambasadorzy, Patronaty Honorowe 

Honorowe Patronaty: Ambasadorzy dotychczasowych edycji to m.in.: Andrzej Supron, Mariusz Czerkawski,
Krzysztof "Diablo" Włodarczyk, Przemysław Saleta, Iwona Guzowska, Michał Żewłakow, 
Piotr Świerczewski, Jacek Wszoła i inni. 



Mówią o nas:



Mówią o nas:

Raporty medialne z poprzednich edycji na stronach: 
www.warszawskiednirodzinne.pl/strefa-partnera/dla-partnerow
www.narodowydziensportu.pl/media/

Ponadto szeroko zakrojona kampania reklamowa:
kampania billboardowa, kampania na nośnikach LED,

LCD w komunikacji miejskiej, plakaty, ulotki,
bannery, social media i inne.

http://www.warszawskiednirodzinne.pl/strefa-partnera/dla-partnerow
http://www.narodowydziensportu.pl/media/


WSPÓŁPRACA

WSPIERAJĄCY

• wyróżniony opis na stronie internetowej w odpowiedniej zakładce i pozycjonowanie (opisy
wydarzeń będą znajdować się przed pozostałymi partnerami – obowiązuje kolejność zgłoszeń),

• ekspozycja logotypu partnera na stronie internetowej,
• informacja o treningu wraz z odnośnikiem do niego w social mediach,
• publikacja postu na wydarzeniu Facebookowym Narodowego Dnia Sportu z opisanym wydarzeniem

przygotowanym przez partnera i otagowaniem marki,
• informacja o treningu wraz z odnośnikiem do niego, opisem i ekspozycją nazwy partnera

w newsletterze wysyłanym do 25 000 osób,
• informacja o treningu na głównej stronie przez jeden dzień na stronie internetowej Narodowego

Dnia Sportu,
• informacja o wydarzeniu partnera w komunikacie prasowym,
• publikacja postu w social mediach z wybraną treścią partnera i grafiką – po wydarzeniu.

WARTOŚĆ: 250 PLN



WSPÓŁPRACA

SPONSOR

1) Promocja na stronie www.narodowydziensportu.pl
• logo na pasku logotypowym na głównej stronie projektu,
• wyróżniony opis i informacje o współpracy w programie wydarzenia
• możliwość publikacji sponsorowanego artykułu o działalności firmy w sekcji „polecane” (czas emisji

6 miesięcy),

2) Narodowy Dzień Sportu – off-line i on-line
• publikacja webinarium z wybranym specjalistą / treningu ze sportowcem reprezentującym markę

LUB/I możliwość stacjonarnego spotkania dla ograniczonej liczby uczestników (w zależności od miejsca
spotkania) – jako jednego z głównych wydarzeń kalendarium Narodowego Dnia Sportu 2020

• organizacja konsultacji, porad medycznych itp. w wybranych placówkach w ramach wydarzeń lokalnych
Narodowego Dnia Sportu ORAZ pozycjonowanie tych wydarzeń w harmonogramie,

• publikacja spotów, materiałów filmowych i innych multimediów na stronie internetowej Narodowego
Dnia Sportu i w social mediach – do 3 działań

• możliwość przygotowania konkursu dedykowanego Sponsorowi,

http://www.narodowydziensportu.pl/


WSPÓŁPRACA

SPONSOR
3) Kampania promująca NDS
• logo na plakatach, bannerach, ulotkach, ekranach LCD w komunikacji miejskiej,
• ekspozycja wypowiedzi specjalisty reprezentującego Sponsora w informacji prasowej wysyłanej do

bazy 200 mediów (gwarancja publikacji w mediach patronackich),
• rozbudowana informacja o wydarzeniu Sponsora w komunikacie prasowym,
• wysyłka mailingu do bazy 25 000 osób z opisem współpracy i ekspozycją nazwy partnera,

4) Inne
• wysyłka newslettera z treścią partnera po wydarzeniu do bazy 25 000 osób,
• możliwość sponsorowanej kampanii w social mediach (opcja dodatkowo płatna - ustalenia

indywidualnie)
• możliwość realizacji webinarium / spotkania online lub na żywo (opcja dodatkowo płatna – ustalenia

indywidualne)
• możliwość zorganizowania wybranej dodatkowej akcji promocyjnej – np. wystąpienie ze Sponsorem

w telewizji śniadaniowej, emisja dedykowanych spotów radiowych, produkcja gadżetów i dystrybucja
ich podczas lokalnych wydarzeń (ustalenia indywidualne)

• inne (ustalenia indywidualne)



• 5 000 PLN netto

WARTOŚĆ

Forma rozliczenia: darowizna na rzecz Fundacji Zwalcz Nudę lub płatność na podstawie faktury
VAT wystawionej przez agencję współpracującą z Fundacją. W takim wypadku kwota zostanie
powiększona o podatek dochodowy 19% oraz podatek VAT 23 %.

Istnieje możliwość włączenia do pakietu niestandardowych rozwiązań i akcji promocyjnych
zaproponowanych przez Partnera lub przygotowanych na jego życzenie przez Fundację Zwalcz
Nudę.



Zapraszamy
do współpracy!

Krystyna Radkowska
Prezes Fundacji Zwalcz Nudę

krystynaradkowska@zwalcznude.pl
tel. 501 104 087


