
Patronat
Aserekteam



O PROGRAMIE
Patronat Aserekteam to najnowszy program

skierowany do wszystkich rodziców i przyjaciół

Akademii, którzy poprzez deklarację wpłaty

minimum 100 zł miesięcznie realnie wpłyną na

realizację wizji i pomysłów, oraz zwiększą

możliwości rozwoju i progresu najmłodszych

piłkarzy Aserekteam.



Ponad 200 zawodników i

zawodniczek trenujących w

Gorlicach, Kwiatonowicach,

Kobylance

AKADEMIA PIŁKARSKA
 ASEREKTEAM

12 grup treningowych

prowadzonych przez 10

trenerów + trenera

bramkarzy 

Organizator wielu

turniejów w tym m.in.

TLC CUP, Aserekcup,

Super Granie



Np. Sprzęt do analizy meczów

video, psychologa, dietetyka, dział

skautingu monitorującego i

poszukującego nowych

zawodników 

ROZWÓJ I INNOWACJĘ

Np. Zakup nowego sprzętu, 

 nowoczesnych urządzeń do

prowadzenia zajęć, nowe stroje i

ubrania wychodząc z założenia, że

jak Cię widzą, tak Cię piszą   

AKADEMIĘ

Np. Wyjazdy na staże, szkolenia

wewnętrzne i zewnętrzne,

podwyższanie licencji, wyższe

zarobki wychodząc z założenia, że

zmotywowany trener to bardziej

zaangażowany i lepszy trener 

SZTAB SZKOLENIOWY

CO WSPIERAJĄ PATRONACI?  



KORZYŚCI PATRONA

Każdy z Patronów otrzyma imienny

Certyfikat potwierdzający wsparcie 200

dzieci walczących o spełnienie swoich

piłkarskich marzeń

Certyfikat Patrona
Każdy z Patronów otrzyma specjalną 

 koszulkę Akademii, która świetnie

prezentuje się podczas turniejów i

wydarzeń, w których uczestniczą nasi

młodzi piłkarze 

Koszulka Patrona

Imię i nazwisko każdego z Patronów

znajdzie się w dedykowanej zakładce

strony www.aserek.pl, każdy otrzyma,

również  zaproszenie do zamkniętej

grupy tylko dla Patronów

Miejsce na stronie www
i w grupie 



CO JESZCZE?

Planowany turniej, wakacyjny

obóz, a może wyjazd na mecz

Reprezentacji? Takie informacje

trafią do Ciebie w pierwszej

kolejności :-)  

Pierwszeństwo
informacji

Spotkania Zarządu, spotkania

sponsorów, a może integracja osób

wspierających Aserka? Mam nadzieję,

że będziesz z nami :-) 

Zaproszenia na
spotkania

Masz pomysł na nowości w

Akademii, a może my zastanawiamy

się nad wprowadzeniem innowacji?

Chętnie poznamy Twoje pomysły i

posłuchamy Twojego zdania :-) 

Twój głos jest ważny! 



ZOSTAŃ PATRONEM

NAPISZ LUB ZADZWOŃ 

biuro@aserek.pl

EMAIL 

725-425-814
NUMER KONTAKTOWY

Arkadiusz Serafin




