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OFERTA 

 

Proponujemy Państwu promocję firmy, jej działalności i logotypu przez zawodników i 

trenerów Uczniowskiego Klubu Sportowego „Grizzly”, szkolącego systemowo dzieci i 

młodzież w dyscyplinie olimpijskiej judo. UKS „Grizzly” jest jednym z najprężniej 

rozwijających się i najliczniejszych klubów judo w Trójmieście, którego wychowankowie 

regularnie zdobywają medale na arenie ogólnopolskiej. Zrzesza blisko 300 zawodników w 

sekcjach na terenie całego Trójmiasta w wieku od 3 do 60 lat. Klub ma liczne grono 

sympatyków wśród rodzin i znajomych zawodników, w społeczności lokalnej i środowisku 

sportowym- również poza granicami naszego kraju. Od lat zajmujemy się organizacją 

międzynarodowych turniejów dla dzieci i młodzieży oraz zawodów ogólnopolskich rangi 

seniorskiej: między innymi Mistrzostw Polski w Judo. W naszej działalności zajmujemy się nie 

tylko szkoleniem dzieci i młodzieży oraz dorosłych, ale dbamy również i o rozwój kultury 

fizycznej całych rodzin poprzez kursy samoobrony oraz zajęcia ogólnorozwojowe z 

elementami judo.  

DLACZEGO UKS "GRIZZLY" GDAŃSK? 

Dofinansowując działalność klubu, stosunkowo niewielkim kosztem, można uczynić wiele 

dobrego na rzecz zagospodarowania czasu i umożliwienia rozwoju sportowych uzdolnień 

licznej grupie dzieci. Finansowe wsparcie naszej działalności przez sponsorów w zamian za 

reklamę będzie w całości przeznaczone na rozwój klubu i jego działalność statutową. 

Wspomoże szkolenie dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w niezadowalającej sytuacji 

materialnej oraz zawodników dążących do najwyższego poziomu sportowego, którzy chcą 

walczyć o najwyższe podia w Polsce, Europie i na świecie! 

Proponujemy możliwość: 

 umieszczenia reklam na judogach, strojach sportowych oraz dresach klubowych, 

 powielania logo sponsora i informacji o współpracy na stronie internetowej klubu w 

publikatorach i w informacjach o działalności klubu ukazujących się w mediach, 

 udziału zawodników i trenerów w akcjach promocyjnych sponsora i użycia ich 

wizerunku do promocji firmy, 

 organizacji zawodów sportowych pod szyldem sponsora, 

 reklamy sponsora na prywatnych, bądź powierzonych środkach transportu, 

 umieszczenia logo sponsora na wszelakich materiałach poligraficznych 

wykorzystywanych do promocji klubu oraz wydarzeń, które organizujemy, 

 umieszczania wspólnych reklam na obiektach sportowych, w których klub 

funkcjonuje, 

 prowadzenia kursów z zakresu samoobrony dla pracowników firmy, pokazów judo, 

ubarwiania imprez firmowych szkoleniami. 
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Oczekujemy wsparcia w postaci: 

 dofinansowania statutowej działalności klubu, 

 ufundowania stypendiów wybranym zawodnikom klubu, 

 sfinansowania organizacji zawodów i nagród dla ich uczestników. 

 

Szczegółowe warunki współpracy pozostają do omówienia z Zarządem Klubu, jednak 

pragniemy podkreślić, że zależy nam, aby nasza współpraca miała formę partnerstwa, które 

przynosić będzie obydwu stronom optymalne korzyści.  

Jesteśmy otwarci na wszelkiego typu propozycje dodatkowych działań z Państwa strony. 

Wierzymy w efektywność „rozmowy” jako formy dochodzenia do najlepszych rozwiązań. 
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Kilka słów na temat UKS "Grizzly" Gdańsk 

Klub rozpoczął swoją formalną działalność jako UKS "Osowa" w roku 1999 mimo, że treningi 

prowadzone były od roku 1991. Jego założycielem jest Radosław Laskowski, trener Kadry 

Narodowej oraz Olimpijskiej w Judo. Przez kadrę trenerską przewijają się doświadczeni 

zawodnicy, którzy zdobywali medale na arenie ogólnopolskiej oraz światowej. Obecnie, od 

roku 2011, główny pion trenerski stanowi trójka zawodników KS AZS AWFiS Gdańsk: Monika 

Chróścielewska, Filip Pawlikowski oraz Tomasz Chróścielewski. 

 

 

Początkowo siedzibą główną UKS "Grizzly" Gdańsk była, do roku 2009, niewielka salka w 

SP81 w Gdańsku, jednak w roku 2011 klub przeniósł swoją działalność do nowoczesnego 

budynku ZSO nr 2 w Gdańsku przy ul. Wodnika 57, gdzie treningi odbywają się na 80m2 

tatami z profesjonalnie przygotowanym podłożem. Od roku 2011 można też datować 

początek prężnego rozwoju "Grizzliego": nawiązana została współpraca z kilkunastoma 

przedszkolami na terenie całego Trójmiasta, założone zostały filie w SP 46, SP 81, ZKPiG nr 8, 

ZSO nr 8 w Gdańsku oraz w DK w Łężycach. W trakcie ostatnich trzech lat działalności 

naszego klubu liczba trenujących zwiększyła się z 30 do około 300 zawodników [pomijające 

ćwiczących w przedszkolach, których jest ponad 500] na terenie całego Trójmiasta i z każdym 

miesiącem się powiększa. 

 



UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY GRIZZLY GDAŃSK 

www.judo-gdansk.pl 

System szkolenia w naszym klubie zależny jest od wieku jak i umiejętności trenujących. 

Zawodnicy mają do dyspozycji przeciętnie cztery treningi w tygodniu, z których środowy 

odbywa się w sali judo gdańskiej AWFiS i w trakcie którego nasi mali judocy mają możliwość 

stoczenia kilkunastu walk z kolegami z innym klubów judo z Trójmiasta i okolic. Obecnie, po 

przerwie w działalności klubu w latach 2009 - 2011, większość naszych zawodników 

rozpoczyna dopiero swoją drogę zawodniczą, która w judo nie jest łatwa, a już zaczynają się 

powoli pojawiać sukcesy na arenie ogólnopolskiej jak i na międzynarodowej. W większości są 

to dzieci i młodzież z roczników od 2001 do 2009, ale już i wśród nich widać zadatki na 

prawdziwych samurajów.  

 

 

Warto wymienić tutaj takie nazwiska jak Szymon Zdunek, Adam Molik, Hubert Helowicz, 

Maja Grochowiecka, Mateusz Szafrański, Kacper Płachecki którzy, już na tę chwilę, w 

kategorii wiekowej dzieci, stanowią grono multimedalistów i kolekcjonerów pucharów w 

zawodach różnej rangi: w tym Międzynarodowych Mistrzostw Pomorza. Grupa zawodników 

starszych walczących w kategorii wiekowej młodzika, czyli Kacper Batog, Michał Jaremczuk, 

Szymon Wielewski, Marek Tokarzewski przez kilka lat brylowała w Trójmieście zdobywając 

między innymi medale w Mistrzostwach Województwa Pomorskiego. Na tę chwilę pojawili 

się też już ich naśladowcy: Adrian Sałata, Maria Stola, Alicja Płachta i Kacper Sałata. Obecnie 

powolnymi krokami zmierzamy do sukcesów na arenie ogólnopolskiej i rozpoczynamy starty, 

między innymi, w Mistrzostwach Polski Młodzików oraz Juniorów Młodszych. Przez cały 

okres treningowy pozostajemy w ścisłej współpracy z AWFiS Gdańsk. 

Zawodnicy naszego klubu często uczestniczą w akcjach promujących zarówno judo jak i UKS 

"Grizzly". Organizujemy pokazy w szkołach, klubach sportowych, centrach handlowych oraz 

w trakcie imprez dzielnicowych jak i sportowych. Wspieraliśmy, między innymi, ogólnopolską 

akcję Festiwalu Sztuk Walki organizowanym przez Alfa Centrum w Gdańsku czy też 

Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej Plażowej w Kamieniu Krajeńskim, ale wspieramy też 

profesjonalne imprezy jak np. Seminarium Służb Mundurowych w Systemach Walk Wręcz 

organizowane przez gdańską Służbę Więzienną. 

Istotnym elementem w UKS "Grizzly" jest stworzenie Złotego Trójkąta Judo, czyli współpracy 

pomiędzy zawodnikiem, jego rodzicami a trenerem. Tylko w ten sposób może zaistnieć droga 

ku sukcesowi. Z tego też powodu, w celach integracyjnych, wprowadziliśmy cykl zajęć z 
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samoobrony dla pań oraz zajęcia ogólnorozwojowe z elementami judo, w których mogą 

uczestniczyć rodzice naszych judoków. Powstał również projekt "Grizzly Power", w ramach 

którego dwa razy w tygodniu rodzice naszych zawodników mogą uczestniczyć w treningu 

biegowo- siłowym prowadzonym przez naszych trenerów w terenie i mającego formę Boot 

Campu. 

 

 

W roku 2012 nawiązaliśmy stałą współpracę z Zakładem Poprawczym w Gdańsku, w ramach 

której prowadzimy szkolenia dla kadry pedagogicznej i administracyjnej z zakresu 

samoobrony oraz prewencji w przypadku sytuacji zagrażających bezpieczeństwu lub życiu w 

ich miejscu pracy. W ramach tej współpracy przez grono naszych trenerów przewijali się 

policjanci, antyterroryści, żołnierze służb specjalnych oraz przedstawiciele innych sztuk walki 

jak BJJ, Aikido oraz boks.  

Nieco później, w roku 2017, rozpoczęliśmy współpracę z Fundacją Sprzymierzeni z GROM, w 

ramach której zorganizowaliśmy wspólnie, między innymi, imprezę biegową "Grizzly POWER 

Run", a w planach mamy wdrożenie projektu "Grizzly Power Camps", który ma na celu 

organizację obozów kondycyjno-militarnych dla osób dorosłych. 

Klub korzysta w większości z pracy społecznej swoich sympatyków - trenerów, w tym 

również dotyczy to spraw finansowo- księgowych. Brak tutaj pracowników 

administracyjnych. Z racji prowadzenia treningów w szkołach klub nie posiada własnego 

biura, co często bywa utrudnieniem ze względu na konieczność przemieszczania 

dokumentacji jak i sprzętu sportowego i przekazywania ich między trenerami. Głównym 

kosztem są koszta związane z wynajmem pomieszczeń treningowych. Pozostałe koszta takie 

jak połączenia telefoniczne i wydatki na paliwo finansowane są z prywatnych środków 

trenerów.  

Istotnym elementem działalności klubu jest organizowanie zgrupowań i obozów sportowych. 

Obecnie od kilku lat organizujemy dwa letnie wyjazdy: w lipcu obóz sportowo- rekreacyjny 

dla dzieci młodszych na Kaszubach oraz w sierpniu typowy obóz judo w Zakopanem. 

Organizujemy również obozy zimowe w górach, gdzie na równi uczymy się jeździć na nartach 
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i trenujemy judo. Obecnie nasze letnie obozy cieszą się sporym zainteresowaniem, o czym 

świadczy zwiększająca się na nich z roku na rok frekwencja. W trakcie tych zgrupowań 

współpracujemy ze szkołami na miejscu, ale też COSami i innymi ośrodkami sportowymi. 

 

 

Odwiecznym problemem UKS "Grizzly" Gdańsk są warunki lokalowe i zależność od szkół, z 

którymi współpracujemy, co często ogranicza naszą działalność w dni wolne od zajęć 

szkolnych takie jak przerwy międzyświąteczne, czy też ferie, ale przede wszystkim wakacje. 

Obecnie intensywnie poszukujemy odpowiedniego lokalu z możliwością rozłożenia na stałe 

około 150m2 tatami oraz około 100m2 zaplecza treningu siłowego na terenie Gdańska, w 

którym nad drzwiami moglibyśmy na stałe zawiesić nasze logo i trenować nie patrząc na 

ograniczenia związane z funkcjonowaniem szkół. W ten sposób ilość jednostek treningowych 

mogłaby ulec zwiększeniu, a sam system treningowy nabrać barw pełnego profesjonalizmu. 
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Organizacja imprez i przedsięwzięć medialnych 

UKS "Grizzly" Gdańsk organizuje samodzielnie i współorganizuje od wielu lat turnieje judo 

różnego szczebla wiekowego: począwszy od zawodów pierwszego kroku dla dzieci, poprzez 

turnieje międzynarodowe dla dzieci i młodzików, w których uczestniczą setki małych 

judoków, po Mistrzostwa Polski Seniorów, w których swoje klubu reprezentuje elita 

polskiego judo.  

Uczestniczymy też w festiwalach rodzinnych, dzielnicowych, ubarwiamy swoimi pokazami 

imprezy szkolne, wydarzenia sportowe. Organizowane przez nas imprezy sportowe 

relacjonowane są dość szeroko w mediach lokalnych oraz ogólnopolskich. 

Organizujemy w ścisłej współpracy z Fundacją Sprzymierzeni z GROM imprezy biegowe takie 

jak "Grizzly Power Run" oraz "Bieg Nocy Listopadowej". 

Klub w mediach 

Pojawiliśmy się w następujących mediach: 

 TVP1 

 TVP3 

 TVP SPORT 

 Dziennik Bałtycki 

 Radio Gdańsk 

 Radio Plus 

 trojmiasto.pl 

 media lokalne oraz ich papierowe wydania: osowa24.pl, osowa.com, osowa.info 

 kimurainfo.pl 

 grappler.info 

 grip.news 

 ejudo.pl 

 judoinfo.pl 

 ippon.org.pl 

Ponadto klub prowadzi własny fanpage na portalu społecznościowym facebook 

https://www.facebook.com/judogrizzlygdansk 

oraz stronę internetową, na której można znaleźć wszelakie informacje o klubie, 

zawodnikach, trenerach i aktualnościach: 

www.judo-gdansk.pl 

https://www.facebook.com/judogrizzlygdansk
www.judo-gdansk.pl
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Finanse i koszta  

 

Przyjęty w UKS "Grizzly" Gdańsk system szkolenia pozwala nam przewidzieć, że jesteśmy w 

stanie stworzyć zawodników wysokiej klasy, którzy mogliby reprezentować zarówno klub, jak 

i w późniejszej fazie również i Polskę na arenach międzynarodowych na takich imprezach jak 

Puchary Europy i Świata czy też Mistrzostwa Europy i Świata.  

Wraz z rozwojem zawodników, a co za tym idzie i ich umiejętności technicznych, rośnie 

również wymiar szkolenia oraz jego koszty. W przypadku naszego klubu lwią część kosztów 

pokrywają rodzice zawodników. Nie posiadamy żadnych zewnętrznych źródeł 

dofinansowania. Oznacza to po prostu, że część trenujących nie jest w stanie pozwolić sobie 

na uczestniczenie w pełnym cyklu treningowym, a co za tym idzie wykorzystać w pełni 

swoich możliwości lub też ich po prostu rozwijać. 

W odpowiedzi na rosnące koszta stworzyliśmy wewnętrzną grupę "Grizzly Judo Power", w 

której obecnie znajduje się ośmiu najbardziej utalentowanych zawodników naszego klubu, 

zdobywających medale na arenach ogólnopolskich i międzynarodowych i w jej ramach 

trenerzy pokrywają ze swojego wynagrodzenia i środków prywatnych 50% kosztów 

wszystkich wyjazdów [noclegów, kosztów transportu, wyżywienia]. Obecnie zamierzamy 

dołączyć do tej grupy kolejne osoby i są one pod ścisłą obserwacją trenerską zarówno pod 

kątem obecnych wyników jak i perspektywicznie - cech psychofizycznych. 

 Judo jest bardzo trudną dyscypliną, ponieważ często o zwycięstwie lub porażce decydują 

ułamki sekund. Z tego też powodu jako trenerzy zdajemy sobie sprawę, że zawodnicy muszą 

posiadać bardzo silny filar w postaci zespołu trenerskiego klubu, który musi zapewnić 

wsparcie zarówno w samym procesie treningowym jak i w ciągłym motywowaniu 

zawodników do trenowania i startowania w turniejach. W przypadku judo ogromny nakład 

pracy jest kompletnie niewspółmierny do korzyści wynikających z osiąganych wyników. 

Uważamy jednak, że w naszym przypadku stosunkowo niewielkie nakłady są w stanie 

przynieść naprawdę wartościowe wyniki! 

Nasze największe potrzeby dotyczą: 

 dofinansowania wynajmu/ dzierżawy/ zakupu lokalu na terenie dzielnicy Gdańsk-

Osowa, w którym klub mógłby założyć stałą siedzibę niezależną od funkcjonowania 

szkół i innych instytucji, 

 dofinansowania startów najlepszych zawodników na zawodach ogólnopolskich oraz 

międzynarodowych. Transport, zakwaterowanie i wyżywienie, opłaty startowe, 

 sfinansowania specjalistycznego sprzętu sportowego z nadrukami klubu i sponsora. 

Ubiorów dla zawodników i trenerów: judogi, dresów, koszulek, strojów sportowych, 

toreb i innego sprzętu, 

 transportu zawodników na zawody i zgrupowania sportowe, 
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 dofinansowania dojazdów na środowe treningi międzyklubowe na gdańskiej AWFiS, 

 zapewnienia opieki medycznej i fizjoterapii i dożywiania i dozwolonego wspomagania 

zawodnikom uprawiającym sport na wyczynowym poziomie, 

 dofinansowania szkolenia zawodników, którym grozi wykluczenie ekonomiczne. 

 

  

 

Wartość współpracy 

Wsparciem UKS "Grizzly Gdańsk będzie dofinansowanie, doinwestowanie działalności w 

dowolnej postaci. Może ono być miesięczne lub zadaniowe w formie finansowej bądź 

rzeczowej. Jesteśmy przekonani, że efekty współpracy przyniosą nam wiele satysfakcji w 

postaci wyników w zawodach - z czasem również i tych najwyższej rangi, ale przede 

wszystkim Państwa wsparcie pozwoli ogromnej rzeszy dzieci rozwinąć uzdolnienia, ciekawie 

spędzić czas, zapewni opiekę w czasie wolnym od nauki, a perspektywicznie utrwali 

pozytywne postawy kształtujące ich dalsze życie. To wszystko może być Państwa udziałem. 

 

Kontakt: 
Tomasz Chróścielewski 
UKS "Grizzly" Gdańsk 
tel.: +48 502 285 108 
e-mail: judo.gdansk@gmail.com 
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