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Szanowni Państwo / Drodzy Rodzice, Zawodnicy ! 

Rozpoczęliśmy kolejny rok 2022, nowy okres szkoleniowy na pełnych obrotach i z 

nowymi pomysłami na rozwój naszego klubu. Jedną z innowacyjnych zmian którą 

rozpoczęliśmy z sezonem 2021/2022 jest szeroko rozumiany „rebranding logo 

klubowego/nowy look”. Pomysł jaki nam przyświecał, to znalezienie wzorem amerykańskich 

drużyn szkolnych/akademickich swojego „zwierzaka” i zbudowania wokół tego całej grafiki 

oraz w następnych etapach promocji klubu. Smok wydaje się nam bezpośrednio związany z 

Naszym Miastem i doskonale pasujący do bojowego sportowego imagu. Mamy nadzieję, że 

nowe logo, którego promocja zbiega się z 10-leciem istnienia klubu UKS „SMS GALICJA” 

wszystkim przypadnie do gustu i będą się identyfikować z Naszym klubowym smokiem. 

Już teraz chcielibyśmy ZAPROSIĆ Wszystkich Państwa (Zawodników, Rodziców - 1 

przedstawiciela) na uroczystą galę z okazji obchodów 10-lecia istnienia Naszego Klubu. Gala 

będzie podsumowaniem dotychczasowej działalności klubu, chcemy na niej również nagrodzić 

wyróżniających się zawodników za wyniki sportowe, oraz spędzić miło czas podczas 

zaplanowanych występów artystycznych oraz wspólnych fotografii. Gala planowana jest na 

drugą połowę Września 2022 roku – szczegóły oraz dokładny termin zostanie ogłoszonym 

przed końcem roku szkolnego. Zachęcamy a zarazem Prosimy wszystkich chcących się 

zaangażować w współtworzenie tego wydarzenia o kontakt mailowy – biuro@uksgalicja.pl 

Mile widziane pomysły na wsparcie finansowe wydarzenia (pozyskanie sponsora), jak również 

pomysły organizacyjne na samo wydarzenie, czy zgłaszanie chęci pomocy w samym 

przygotowaniu gali. 

 INFORMACJĘ BIEŻĄCE na NOWY OKRES SZKOLENIOWY : 

 

Wszyscy doskonale wiemy w jak trudnym czasie się teraz znajdujemy – otaczająca nas 

sytuacja związana z Wojną u Naszych Wschodnich Sąsiadów oraz szalejąca inflacja 

cenowa. Starając się pomagać, w możliwym dla wszystkich zakresie chcemy również 

kontynuować naszą codzienną działalność szkoleniową, dlatego Dziękujemy, Prosimy i 

Zapraszamy: 

 

1. Dziękujemy Wszystkim, którzy wspierają potrzebujących Ukraińców bezpośrednio, 

indywidualnie oraz Wszystkim, którzy zaangażowali się w akcje pomocowe 

organizowane przez Naszą Szkołę i Całą Społeczność ZSOMS – Jesteście Wielcy ! Razem 

Możemy Więcej ! 

W klasach pływackich pojawia się i pewnie będzie się jeszcze pojawiać więcej 

pływaków z Ukrainy, dlatego prosimy o stały kontakt z swoimi trenerami 

prowadzącymi, ponieważ niektórzy z tych zawodników potrzebują konkretnej, 

celowanej pomocy np. ubrania, a niektórzy takiej pomocy nie potrzebują,  ponieważ 

np. przebywają u swoich bliskich krewnych z Polski, dlatego każdy trener najlepiej wie 

i zna sytuacje w swojej grupie - kieruje ewentualnym działaniem wspierającym. 

Prosimy również o rozmowy z Swoimi Dziećmi na te trudne tematy związane z wojną i 

pomocą uchodźcą i ewentualnego zachowania wobec nich. 

 

mailto:biuro@uksgalicja.pl


2. Dziękujemy Bardzo za zaangażowanie się Rodziców klas SP w pomoc przy organizacji 

zbliżających się zawodów z Cyklu „Sobota Pływacka” oraz „Małopolska Liga Dzieci”, 

które już niedługo 9.04. odbędą się w Naszej Szkole, współorganizowane przez Nasz 

Klub. Dzięki Państwa wsparciu będzie to doskonała promocja Naszego Klubu i Szkoły. 

Jeśli ktoś chciałby się włączyć w organizację pomoc prosimy o kontakt z Trenerem 

Łukaszem Wądrzykiem – wadrzyk504@gmail.com 

 

3. Prosimy o wpłatę na konto klubowe opłaty licencyjnej w wysokości 60 zł (przedłużenie 

licencji zawodniczej na rok 2022) – do 31.03.2022. Dotyczy wszystkich zawodników 10 

lat i starsi zgodnie z Nową Uchwałą PZP na rok 2022. Jest to niezbędna opłata do 

uczestnictwa w rywalizacji sportowej podczas zawodów organizowanych przez PZP i 

MOZP od 1.04.2022 roku. Pełny tekst Uchwały PZP w poniższym linku: 

https://polswim.pl/sites/default/files/uchwala_nr_2-12-

2021_z_dnia_16.12.2021_w_sprawie_wysokosci_i_trybu_oplacania_skladki_licencji_

zawodniczych_na_rok_2022.pdf 

Jednym z istotnych aspektów zmiany  w sprawie licencji zawodniczych w 2022 roku jest 

wytłuszczony i podkreślony pkt. 2 w/w Uchwały. Przepis ma ten na celu poprzez 

nałożenie obowiązku wykupowania i przedłużania licencji zawodniczych przez samego 

zawodnika –fakt, że zawodnik/ jego prawny opiekun staje się wtedy  właścicielem 

swojej licencji zawodniczej, co za tym idzie sam rozstrzyga sprawy związane np. ze 

zmianą barw klubowych zgodnie regulaminem zmiany barw klubowych. 

 

4. Prosimy o przypilnowanie ciągłości i regularności wpłacania składki 

klubowej/członkowskiej, która jest podstawowym źródłem utrzymania działalności 

statutowej klubu. Informacje na temat składek członkowskich można znaleźć na naszej 

stronie klubowej: 

http://uksgalicja.pl/strefa-info/skladki-klubowe/ 

Informacje na temat płatności składek, zaległości, weryfikacji czy zaświadczeń o 

płatnościach u Sekretarz Klubu- Trenera Marcina Skorupy 

marcin.skorupa.sms@gmail.com 

 

5. Prosimy o rozważenie przekazania 1% podatku na działalność Naszego Klubu. 

Oczywiście jeśli ktoś ma taką możliwość i nie ma pomysłu na działanie w tym zakresie. 

Informację na ten temat na naszej stronie klubowej: 

http://uksgalicja.pl/przekaz-nam-procent-podatku/ 

 

6. Prosimy o Pomoc osoby, które mają taką możliwość w poszukiwaniu sponsora na 

kierowane, konkretne działania oraz tzw. Sponsora Strategicznego. Dziękujemy już tym 

Rodzicom, którzy zaczynają pomagać w tej kwestii. 

Informacje i kontakt w  tej sprawie : 

- Trener Łukasz Wądrzyk wadrzyk504@gmail.com 

- Trener Michał Majerski michal.majerski@interia.pl 

Obecne przepisy prawa umożliwiają przedsiębiorcom odliczenie zwiększonej kwoty 

podatku za wspieranie sponsoringowe organizacji pozarządowych, dlatego liczymy iż 

w tym zakresie uda się nam w tym roku ruszyć do przodu. 
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Np. obecnie poszukujemy wsparcia na dokończenie procesu rebrandingu – promocja 

nowego logo – II etap (I sfinalizowany) działań związanych z nowym wizerunkiem 

klubowym. Oferta przygotowana prze profesjonalną firmę która proponuje nam takie 

działania opiewa na 10 000 zł netto – dlatego poszukujemy tutaj kierowanego 

wsparcia. 

Działania firmy obejmują – na razie działania te wykonujemy własnymi siłami: 

GALICJA KRAKÓW - Pakiet Starter - 10 000 zł netto 
 
Kierunek wizualny 
• Opracowanie kierunki wizualnego materiałów marketingowych, który później zaaplikujemy do 
poniższych materiałów 
• Brand Style Guide - Obszerny przewodnik podsumowujący wszystkie założenia projektowe, 
opisujący zasady korzystania z logo na odpowiednich materiałach oraz jakich błędów unikać. 
   Dodatkowo będzie zawierał on wszystkie podstawowe informacje na temat pól ochronnych logo, 
kolorystyki, typografii oraz języka wizualnego marki. 
 
Materiały do druku   Social Media 
• Roll-Up    • Zdjęcie w tle FB/Twitter/LinkedIn 
• Plakat    • Zdjęcie wydarzenia FB 
• Ulotka    • 3 szablony postów FB/Instagram   
• Broszura dla sponsorów 
 
Ubrania – projekty z wytycznymi 
• Koszulka klubowa 
• Bluza klubowa 
• Stroje pływackie 
 
Brand Hero – SUPER! 
• Opracowanie postaci, która będzie się pojawiać na różnych materiałach marketingowych dla 
młodszych odbiorców 
• Przygotowanie postaci w 3 różnych pozach 

 

7. ZAPRASZAMY ! do zapoznania się z obecną ofertą odzieży klubowej, którą 

uruchamiamy w postaci przesyłanych maili – zamówień. Oferta ta będzie się 

powiększać i mamy nadzieję, że dzięki temu działaniu Nasz Klub będzie jeszcze bardziej 

widoczny i rozpoznawalny. Proszę uważnie przeczytać zasady zamówień i terminy 

realizacji Wszystko opisane na Naszej stronie klubowej, która niedługo zmieni też nieco 

swój look. Pierwsze zamówienia – DO KOŃCA MIESIĄCA MARCA – Zapraszamy: 

http://uksgalicja.pl/strefa-info/stroje-klubowe/ 

 

 

8. ZAPRASZAMY ! do udziału w Obozach Klubowych – LETNICH 2022. Oferty dla klas 

młodszych już gotowe: 

http://uksgalicja.pl/ 

Klasy starsze w przygotowaniu, wkrótce informacje… 

 

Z poważaniem  Zarząd i  Trenerzy UKS „SMS GALICJA” 

http://uksgalicja.pl/strefa-info/stroje-klubowe/
http://uksgalicja.pl/

