OFERTA SPONSORINGOWA

STOWARZYSZENIE
GRUPA INICJATYW TWÓRCZYCH.

ZAPRASZA PAŃSTWA DO WZIĘCIA
UDZIAŁU W PROJEKCIE
„FORT 2010”
KONWENT RPG Z GRĄ TERENOWĄ

Oferta Sponsoringowa.
Jesteśmy stowarzyszeniem o nazwie Grupa Inicjatyw Twórczych. Od kilku lat
jesteśmy także organizatorem pięciodniowej imprezy plenerowej o nazwie Fort LARP.
Jest ona skierowana głównie do młodzieży lecz poza minimalną granicą 17 lat nie
posiadamy innych ograniczeń wiekowych i gościmy wszystkich z równą serdecznością.
Czym jest LARP?
RPG, z ang. role-playing game, to gra fabularna, często zwana grą wyobraźni,
podobna do improwizowanej sztuki teatralnej. Reżyser i scenarzysta w jednej osobie,
zwany mistrzem gry, jest jedyną osobą, która zna scenariusz w całości. Reszta
uczestników staje się aktorami – wciela się
w swoje postaci i odgrywa przydzielone im role w tworzonej wspólnie historii. To, co
mówią, jest traktowane jako wypowiedzi prowadzonych przez nich postaci, a to, co
robią – jako akcje postaci. Niezwykle istotne jest odgrywanie postaci w sposób
adekwatny do realiów świata i epoki.
W zależności od warunków, gra toczy się w plenerze lub we wnętrzach z odpowiednio
zaaranżowaną scenografią. Najczęściej również gracze przebrani są w kostiumy
odpowiednie dla odgrywanych przez nich postaci. Scenografia i kostiumy różnią się w
zależności od świata gry – bywają bogate i barwne, symboliczne i umowne.
Uczestnicy mają także do czynienia z masą rekwizytów mających symbolizować
środki płatnicze, kosztowności i najróżniejsze przedmioty rozmieszczone na terenie
gry.
Poza taką właśnie grą na naszej imprezie możemy również posłuchać koncertów,
wziąć udział w wielu często zabawnych i wciągających konkursów i quizów takich jak
np. konkurs siłaczy, wieczór karaoke, konkurs bardów, tajemniczy konkurs
improwizacji itd.
Chcemy podkreśli, że jesteśmy jedną z nielicznych imprez, w których alkohol nie jest
głównym składnikiem dobrej zabawy, a uczestnicy mogą rozwijać swoje talenty i
oderwać się od szarości życia bez żadnych używek.
Nasza inicjatywa aktualnie odbywa się na Piknik Country w Czyżowicach i z roku na
rok przyciąga uwagę coraz to większej rzeszy fanów, widzą nas także media lokalne
i ogólnopolskie - już tradycyjnie gościmy w Nowinach, ale ostatni konwent zagościł
także
w radiu RMF FM oraz, co uważamy za nasz największy sukces medialny, materiał o
naszej imprezie można było obejrzeć w głównym wydaniu Wiadomości w TVP 1.
Jak można zauważyć tak wielka impreza to nie tylko nakład pracy ale i ogromne
koszty, które z roku na rok są coraz większe. Dzięki kilku stałym sponsorom, którzy
wspierają nas już od lat możemy kontynuować naszą działalność co roku tworząc
coraz to ciekawsze
i lepsze scenariusze dla bardziej wymagających graczy z całej polski i z poza granic
naszego kraju.
Dziś zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie naszej inicjatywy. Jesteśmy
organizacją non-profit - nie działamy więc dla zysku a każde wsparcie jest dla nas

Osoby upoważnione do kontaktu:
Tomasz Prudel
Prezes Stowarzyszenia tel. 785681034
Iga Miernik
Koordynator Projektu fort tel. 603216259
Remigiusz Gołombek
II Wiceprezes Stowarzyszenia tel. 505867554

• Pakiety sponsorskie:
Sponsorowi lubianemu:
-w zamian za przekazanie na realizację imprezy Fort 2010 środków pieniężnych
w wysokości minimum 500zł lub równowartości tejże kwoty w produktach lub
usługach
z zakresu działalności państwa firmy oferujemy:
- logo na witrynie internetowej larpfort.pl
- logo na plakatach ( zasięg ogólnopolski miedzy innymi Warszawa, Kraków,
Wrocław, Łódź, Rybnik, Wodzisław, Jastrzębie, Racibórz, Gliwice)
- logo na materiałach informacyjnych na imprezie
- zaproszenia na imprezę

Sponsorowi bardzo lubianemu i dopieszczanemu:
-w zamian za przekazanie na realizację imprezy Fort 2010 środków pieniężnych
w wysokości minimum 1000zł lub równowartości tejże kwoty w produktach lub
usługach państwa firmy oferujemy:
- logo na witrynie internetowej larpfort.pl
- logo na plakatach ( zasięg ogólnopolski miedzy innymi Warszawa, Kraków,
Wrocław, Łódź, Rybnik, Wodzisław, Jastrzębie, Racibórz, Gliwice)
- logo na materiałach informacyjnych na imprezie
- zaproszenia na imprezę
- możliwość wystawienia banera, stendu czasie imprezy na jej ternie.
- informacje o sponsorze w portalach ogólnopolskich.
- informacja w mediach lokalnych

Sponsorowi najbardziej lubianemu i rozpieszczanemu:
-w zamian za przekazanie na realizację imprezy Fort 2010 środków pieniężnych
w wysokości minimum 2000zł lub równowartości tejże kwoty w produktach lub
usługach państwa firmy oferujemy:
- logo na witrynie internetowej larpfot.pl (2x większe od pozostałych)
- logo na plakatach (2x większe od pozostałych) ( zasięg ogólnopolski miedzy innymi
Warszawa, Kraków, Wrocław, łódź, Rybnik, Wodzisław, Jastrzębie, Racibórz, Gliwice)
- logo na materiałach informacyjnych na imprezie (2x większe od pozostałych)
- zaproszenia na imprezę
- możliwość wystawienia banera, standu czasie imprezy na jej terenie.
- informacje o sponsorze w portalach ogólnopolskich.
- informacja w mediach lokalnych
- miano sponsora głównego
- możliwość wystawienia stoiska sponsora na Forcie ( w związku zastrzeżeniami
właściciela terenu nie ma możliwości wystawienia punktów gastronomicznych lub
sprzedaży produktów spożywczych)
- wymienianie nazwy sponsora podczas wszystkich wywiadów zarówno w mediach
ogólnopolskich jak i lokalnych (stowarzyszenie nie odpowiada za zakres
wyemitowanych materiałów ,zobowiązuje się jedynie do wymienienia nazwy
sponsora podczas wywiadu)

Dziękujemy Państwu za zapoznanie się z nasza ofertą. Mamy nadzieję, że zarówno
nasza impreza jak i proponowana forma współpracy jest dla Państwa interesująca, i
że uda się wspólnie kontynuować to dzieło jakim jest impreza FORT – a poprzez nią
wpłyniemy pozytywnie na wizerunek powiatu wodzisławskiego oraz stworzymy
nowe horyzonty rozwoju dla nieraz zagubionej młodzieży.
Z wyrazami szacunku
Prezes Stowarzyszenia
Tomasz Prudel

