
Projekt

Łódzka Mini Liga Koszykówki –

Rozgrywki wzorowane na NBA i NCAA

dla dzieci  z łódzkich podstawówek



NASZE CELE

Sport w wydaniu dziecięcym musi nosić w sobie cechy najlepszego

produktu dla bardzo wybrednego konsumenta. Mini Liga Koszykówki gwarantuje:

- wszechstronny rozwój psychofizyczny dzieci

- niezapomniane emocje angażujące społeczność szkolną oraz rodziny

- przekazywanie dzieciom uniwersalnych wartości 

i wzmacnianie ich więzi ze szkołą i otoczeniem

- promocja sportowców w szkołach, na wzór amerykański,

jako wzoru do naśladowania przez innych uczniów

- cykl szkoleń dla rodziców i nauczycieli

na temat budowania relacji z młodym sportowcem,

prawidłowego odżywiania i kulturalnego dopingu.



PLAN DZIAŁAŃ

ROK SZKOLNY 2017/2018

8 szkół biorących udział w projekcie: SP199, SP34, SP41, SP122, SP173, SP Rzgów, SP138, Szkoła Gortata

Każda szkoła występuję pod wybraną nazwą, jest wyposażona w stroje, akcesoria kibicowskie.

Zajęcia z koszykówki dla dzieci z klas 3-5 odbywają się 3 razy w tygodniu w szkole.

Od listopada - 8 turniejów w odstępach 3-4  tygodniowych rozgrywane w weekendy 

na hali przy ul. Małachowskiego.

Profesjonalna organizacja turniejów – spiker,, prezentacje zawodników, 

pełne statystyki, transmisje meczów przez youtube, pokazy tańca

wybory najlepszych zawodników, nagrody specjalne,

animatorzy dopingu, wzorce z najlepszych imprez sportowych.

Platforma internetowa dedykowana dla projektu połączona z social media



DRUŻYNY W SEZONIE 2017/18



ZAANGAŻOWANIE W PROJEKT DZIECI, RODZICÓW 
I LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

• Wybory MVP meczu, MVP kolejki, 5 kolejki, szósty gracz, obrońca - wzorem NBA

• Najpopularniejszy zawodnik ligi – głosowanie kibiców

• Statystyki dostępne live w Internecie.

• Wybory miss trybun, najlepiej ubranego kibica

• Profesjonalny spiker objaśniający zasady koszykówki kibicom

• Prezentacje zawodników przed meczami

• Spójna identyfikacja wizualna drużyn / szkół

• Loga, flagi, banery, koszulki, gadżety dostępne do zakupu przez kibiców

• Zajęcia edukacyjne dla rodziców z zasad koszykówki, metod wychowania młodego 
sportowca oraz zasad kulturalnego dopingu

• Spotkania dla rodziców z dietetykiem, porady dotyczące profilaktyki zdrowotnej

• Nagrody za uczestnictwo i zaangażowanie w projekt dla szkół

• Dedykowana strona internetowa, wsparta promocją przez FB oraz kanał youtube



Wynik sportowy rywalizacji jest sprawą drugorzędną, 

najważniejsza jest dobra zabawa, wszechstronny rozwój 

dzieci poprzez sport   oraz przyciągnięcie do hali 

jak największej liczby kibiców.

Chcemy aby sport był popularny, a dzieci były dumne

z osiąganych przez siebie wyników. 

Chcemy aby lokalny biznes mocniej angażował się 

w działania na rzecz lokalnej społeczności:

Kreujmy modę na społeczną odpowiedzialność biznesu

Promujmy się wspierając sport dzieci i młodzieży

Pamiętajmy, że inwestując w rozwój dzieci, ucząc je szacunku do pracy i systematyczności, inwestujemy w rozwój miasta i

regionu

Nagradzajmy dzieci za włożony wysiłek, zachęcając do dalszej pracy nad sobą

NASZE

PRIORYTETY



Maciej Kochaniak
project manager

Fundacja Pace
Piramowicza 11/13, 
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www.minibasketliga.com

+48508206918

maciej.kochaniak@fundacjapace.pl

Środki na organizację Ligi chcemy pozyskać oferując lokalnym firmom

następujące PAKIETY SPONSORSKIE

Sponsor Tytularny Ligi  - 1 pakiet – 3.000zł netto / miesiąc

Sponsor Główny Ligi – 1 pakiet – 1.500zł netto / miesiąc

Sponsor Drużyny – 8 pakietów po 1.000zł netto / miesiąc

Sponsor Wspierający Drużyny – 8 pakietów po 500zł netto / miesiąc

FINANSOWANIE PROJEKTU

Naszym założeniem jest dostępność projektu dla dzieci, 

nie chcemy pobierać od uczestników opłat ani składek. 

Roczny koszt rozgrywek to około 125tys. zł netto, na 

powyższą kwotę składają się:

• wynagrodzenia trenerów w szkołach i trenera 

koordynatora – 60tys. 

• Organizacja turniejów – 20 tys. zł

• Nagrody dla dzieci oraz szkół – 20tys. zł

• Koszt prowadzenia platformy internetowej, media, 

bieżąca obsługa, administracja – 25tys. zł

DANE KONTAKTOWE

http://www.minibasketliga.com/
mailto:maciej.kochaniak@fundacjapace.pl

