
NAZWA  
(organizacji/instytucji/firmy/osoba) 

Centrum Sportu i Rekreacji 

OSOBA DO KONTAKTU  
(imię i nazwisko, ew. stanowisko) 

Grażyna Jagiełło 

KONTAKT  
(telefon, e-mail, www, facebook) 

500 230 717, jagraga@wp.pl ,  

 

MÓJ FLAGOWY PRODUKT/USŁUGA 
(mój hit, najważniejszy produkt/usługa, w 2-3 zdaniach, to co mnie wyróżnia, misja) 

Hala sportowa i zaplecze sportowo – rekreacyjne z możliwością organizowania 
dużych imprez – na razie jedyne w Warce 

CO MOGĘ ZAOFEROWAĆ i KOMU TO OFERUJĘ? 
(opis produktu, usługi, oferty – coś co można polecić jako konkretną ofertę dla mieszkańca 
lub turysty, kto dokładniej jest odbiorcą mojej oferty, coś co stanowi mój zasób, jakie 
działania prowadzę, czym się zajmuje moja firma/organizacja/instytucja) 

Działalność sportowa, rekreacyjna dla dzieci, młodzieży , dorosłych, seniorów 
Posiadamy zaplecze kuchenne, patio z możliwością organizowania grylla, pokoje 
noclegowe, sprzęt sportowy, hale z boiskami do koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, 
ręcznej, tenisa ziemnego; siłownię, Krytą pływalnię, sale do prowadzenia 
warsztatów, konferencji, szkoleń… 

MOJE ZASOBY  
(czym mogę się podzielić, co mogę oferować w ramach współpracy, co mogę użyczyć w 
ramach współpracy np. umiejętności, doświadczenie, zasoby lokalowe/techniczne) 

Zasoby j/w, oraz zasoby ludzkie czyli doświadczonych instruktorów sportowych, 
tanecznych,  

O CZYM MYŚLĘ, CO PLANUJĘ?  
(konkretne plany na ten rok/najbliższe tygodnie o których chcę aby inni się dowiedzieli, 
plany dalsze lub pomysły które chcę realizować, kalendarz imprez stałych i jednorazowych) 

Tajemnicze Ogrody  - 20 lipca  - jako coroczna impreza plenerowa, której duszą są 
seniorzy z Warki z Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Klubu Złotego Wieku 

W CZYM POTRZEBUJĘ POMOCY?  
(jakiej pomocy potrzebuję, czego mi brakuje, jakich partnerów poszukuję, jak chcę uzupełnić 
swoją ofertę) 

Instruktorów innych dyscyplin tanecznych, wykłądowców do UTW.. 

DZIAŁANIA PROMOCYJNE  
(jakie prowadziłem do tej pory działania promocyjne, dobre praktyki, planowane działania) 

Informacje na portalach społecznościowych, facebooku, w Internecie, w prasie, 
plakaty… 

KONTAKTY  
(z kim warto skontaktować się przed kolejnym spotkaniem, moi sprawdzeni partnerzy, 
ciekawe kontakty, które mogą być pomocne przy podejmowaniu wspólnych działań, inne 
osoby do kontaktu z mojej firmy/organizacji i ich wyjątkowe kompetencje) 

mailto:jagraga@wp.pl


Osoby z innych placówek oraz Stowarzyszeń działających w Warce 

 

 


