
Věc: Žádost o sponzorský dar

Vážený pane primátore,

dovolte mi, abychom se Vám krátce představili. Spolek Automotosprint ČR z.s., který vznikl v roce 
2013, je dobrovolným, nevládním, neziskovým a nepolitickým sdružením fyzických osob, jehož 
členy a zároveň pořadateli jsou převážně závodníci, kteří se dlouhodobě v tomto sportu pohybují.

Hlavním cílem spolku je umožnit příznivcům automobilového a motocyklového sportu v rámci 
aktivního využívání jejich volného času účastnit se rychlostních závodů na uzavřené trati, 
v uzavřeném prostoru, které spolek sám pořádá.

Činnosti spolku se realizuje především formou pořádání šampionátu rychlostních automobilových 
a motocyklových závodů – převážně na 1/4 míle – na pronajatých plochách, které jsou k tomuto 
účelu vhodné, zejména na letištích po celé České republice, ve spolupráci s příslušnými orgány. 
V rámci charitativní činnosti spolku umožňujeme i účast zdravotně či sociálně znevýhodněných 
osob.

S pořádáním rychlostních závodů jsme začali v roce 2014, kdy bylo uskutečněno v rámci 
šampionátu 5 řádných a pro velký úspěch ještě jeden bonusový závod. Tento rok máme v plánu 
celkem 8 závodů ve třech kategoriích a celkem 19 podkategoriích. Průměrná návštěvnost 
jednotlivých závodů se pohybuje kolem 350 platících diváků a má rostoucí tendenci. Mezi diváky 
patří mládež, rodiče s dětmi ale i senioři.

Podrobnosti o struktuře spolku, právní formě, jeho stanovách a kontaktní údaje jsou uvedeny 
na stránkách www.automotosprint.cz . Zde jsou uvedeny i výsledky soutěží za minulý rok a plán 
na tento rok. Ukázková videa jsou pak na téže stránce (v menu Média/Videa) včetně odkazu 
na facebook, kde naleznete velmi bohatou fotogalerii.

Jakožto každé obdobné akce amatérských nadšenců, i my financujeme tuto činnost především 
z vlastních zdrojů, což není vždy dostatečné. Proto si Vás v této souvislosti dovolujeme požádat o 
určitý sponzoring našich akcí. Sponzoring, pokud se pro něj rozhodnete, lze realizovat některou 
z následujících forem:

1. Finanční dar spolku
2. Věcný dar spolku, jakožto odměna pro vítěze některého ze závodu
3. Zdarma provedená určitá činnost, kterou je třeba pro závody zabezpečit

Oplátkou pak nabízíme propagaci Vašeho města na těchto závodech a našich webových 
stránkách, realizovanou Vašimi vlastními prostředky a silami, a samozřejmě volný vstup na 
závody.
Na veškerou formu sponzoringu uzavíráme smlouvu.

Věříme, že Vás naše nadšení pro pořádání těchto závodů zaujalo a proto se těšíme na případnou 
spolupráci.  

S pozdravem Jiří Nikl – předseda spolku
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