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Szanowni
Państwo

Z wielką chęcią zapraszam Państwa Firmę lub pro-
dukt do współpracy z Akademią Piłkarską Soccer 
Stars.

Piłka nożna to jedna z najpopularniejszych dyscyplin 
sportowych zarówno w Polsce jak i na świecie, a 
naszą ideą jest szkolenie dzieci i młodzieży zacho-
wując indywidualne podejście do każdego młodego 
piłkarza.

Współpraca będzie doskonałą promocją, utrwali
Państwa wizerunek jako aktywnej marki na rynku,
a nam pozwoli na świadczenie usług na jeszcze wyż-
szym poziomie. Będzie to również dla nas wyróżnie-
niem i jednocześnie poparciem dla podejmowanych
przez nas inicjatyw.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
Z przyjemnością spotkamy się z Państwem, by móc 
przybliżyć naszą działalność oraz określić możliwe 
wspólne obszary działań, a także by odpowiedzieć
na Państwa pytania. Mamy nadzieję, że Nasza 
współpraca przyniesie obu stronom satysfakcję.

2

Właściciel Akademii
Miłosz Malczewski



Akademia Piłkarska
Soccer Stars i jej działalność
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Akademia Piłkarska Soccer Stars została założona w 2012 roku przez Miłosza Malczewskiego.
Od początku uczestniczymy w rozgrywkach organizowanych przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej 
w Pile oraz w licznych turniejach na terenie Polski. Organizujemy również turnieje i obozy sportowe.

Ideą założenia Akademii było stworzenie miejsca rozwoju talentów piłkarskich dla dzieci i młodzieży. 
Zarząd klubu stawia przed sobą ambitne plany rozwoju, naszym atutem jest wykwalifikowana kadra 
trenerska.

Tego samego roku przy Akademii powstał Uczniowski Klub Sportowy Soccer Stars jako odrębny 
podmiot, ale zrzeszający tych samych zawodników. Klub posiada osobowość prawną i od 2012 roku 
bez przerwy występuje w rozgrywkach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Pile oraz Wielkopolskie-
go Związku Piłki Nożnej.

Obecnie w naszym klubie trenuje około 170 dzieci w 6 kategoriach wiekowych - Skrzat, Żak, Orlik, 
Młodzik, Trampkarz oraz Junior.  Dzięki systemowi szkolenia w naszej Akademii zawodnicy przecho-
dzą cały cykl pod egidą naszego klubu. Mogą zacząć przygodę z piłką w wieku 4 lat i trenować
aż do 19 roku życia.

Co sezon planujemy organizację naboru do dwóch grup Skrzatów, zatem liczba trenujących
w naszej szkółce systematycznie wzrasta.

Wierzymy, że nasi wychowankowie w przyszłości zasilą szeregi klubów Ekstraklasy.
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Wielką wagę w Akademii przywiązujemy nie tylko do rozwoju umiejętności sportowych, ale również 
samorozwoju. Trener w Soccer Stars to nie tylko osoba, która przekazuje dzieciom i młodzieży tajniki 
sportu. Trener to osoba, która uczy jak dążyć do upragnionego celu, rozwijać cechy charakteru takie 
jak odpowiedzialność, zaradność, pokora, cierpliwość oraz samodyscyplina.

Nasi trenerzy to nauczyciele wychowania fizycznego z uprawnieniami trenerskimi - trenerzy II klasy 
oraz instruktorzy piłki nożnej z licencjami UEFA. Dodatkowo kadra trenerska posiada wykształcenie 
wyższe pedagogiczne. Śmiało możemy stwierdzić, że należą do czołówki w całym województwie,
a ich praca przynosi pożądane efekty.



Trenerzy Akademii Piłkarskiej
Soccer Stars
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Miłosz Malczewski Paweł Kryka Damian Sotek

Maciej Szymański Mariusz Kwiatkowski Mateusz Kostecki

Radosław Łasut Rafał Skiba Sławomir Świderski



Treningi
mentalne

Alina Zawada-Meszyńska trener mentalny,
dyplomowany coach (dyplom z coachingu
z elementami psychologii uzyskała na Uniwersyte-
cie SWPS). Pracuje ze sportowcami przeprowadza-
jąc treningi mentalne indywidualne i z drużynami. 
Trening mentalny sprawia, że sportowiec czuje się 
silniejszy, bardziej zmotywowany i pełen mocy.
Taki trening prowadzi do większej odporności psy-
chicznej i samoświadomości zawodnika co pozwala 
uzyskać sprawniejszą komunikację w drużynie
i osiągać lepsze wyniki.                                                                                                                                               

Treningi mentalne i sesje coachingowe przeprowa-
dza również w świecie biznesu współpracując głów-
nie z kadrą zarządczą w tematach zmian, komunika-
cji, odporności na stres i wiele innych.

Współpraca z Akademią Piłkarską Soccer Stars

Praca odbywa się w różnych formach i obszarach. 
Trener mentalny pozostaje w ścisłej współpracy z 
trenerami sportowymi aby tworzyć pewną całość w 
rozwoju i wspieraniu zawodników.

Treningi mentalne indywidualne z zawodnikami, 
którzy biorą udział w przygotowaniach do różnego 
rodzaju testów w innych klubach sportowych spoza 
Piły. 

Spotkania trenera mentalnego z rodzicami zawodników poszczególnych grup. Celem tych spotkań 
jest przedstawienie podstawowych zasad jak kibicować swojemu dziecku w sporcie. Spotkania 
cieszą się dużym powodzeniem. Oprócz edukacji nt. psychologicznych aspektów sportu dzieci, spo-
tkania te to też możliwość konsultacji i wymiany doświadczeń rodziców.
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Akademia Piłkarska Soccer Stars korzysta z profesjonalnego narzędzia do zarządzania Akademią 
ProTrainUp.

Dzięki rozbudowanemu modułowi bazy ćwiczeń jesteśmy w stanie zbudować strukturę folderów i 
ćwiczeń dostosowana do potrzeb każdej grupy w  Akademii.

Mechanizmy wzajemnego udostępniania ćwiczeń w ramach pozwalają nam jeszcze lepiej wykorzy-
stać potencjał, jaki drzemie w Naszych trenerach!

8

Dzięki możliwościom jakie daje Pro-
TrainUp jesteśmy w stanie zarzą-
dzać kadrami, kontrolować składki, 
budować bazę ćwiczeń czy spraw-
dzać frekwencję na treningach, przy 
pomocy kilku kliknięć!



Współpraca
z Pogonią Szczecin
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Dzięki naszej systematycznej i oddanej pracy zostaliśmy docenieni 
- 1 lutego 2019 r. Podpisaliśmy umowę partnerską z Pogonią
Szczecin. Jest to kamień milowy w naszej historii. Współpraca
z klubem z ekstraklasy stwarza nam ogromne możliwości rozwoju, 
zarówno w sferze szkolenia kadry trenerskiej, ale przede wszystkim 
jest to wielka szansa dla naszych wychowanków. W myśl współpra-
cy Pogoń Szczecin będzie regularnie monitorowała rozwój naszych 
piłkarzy i dawała im możliwości dalszego doskonalenia.



Oferta współpracy

nadanie tytułu
członka „Akademia 50”

upoważnienie do używania
w materiałach promocyjnych

i reklamowych określeń 
„Członek Akademia 50”

umieszczenie  logotypu firmy na 
stronie internetowej klubu w 

sekcji „Akademia 50”

umieszczenie  logotypu firmy na 
ściance reklamowej Klubu na 

facebook’u w sekcji „Akademia 50”

nadanie tytułu
członka „Akademia 100”

upoważnienie do używania
w materiałach promocyjnych

i reklamowych określeń 
„Członek Akademia 100”

umieszczenie  logotypu firmy na 
stronie internetowej klubu w 

sekcji „Akademia 100”

umieszczenie  logotypu firmy na 
ściance reklamowej Klubu na 

facebook’u w sekcji „Akademia 100”

umieszczenie logotypu firmy na 
głównej stronie internetowej klubu  

w sekcji „Wspierają Nas”

nadanie tytułu
członka „Akademia 150”

upoważnienie do używania
w materiałach promocyjnych

i reklamowych określeń 
„Członek Akademia 150”

umieszczenie logotypu firmy na 
stronie internetowej klubu w 

sekcji „Akademia 150”

umieszczenie  logotypu firmy na 
ściance reklamowej Klubu na 

facebook’u w sekcji „Akademia 150”

umieszczenie logotypu firmy na 
głównej stronie internetowej klubu  

w sekcji „Wspierają Nas”

umieszczenie  logotypu firmy w 
materiałach reklamowych Klubu

( plakatach, ulotkach i dyplomach )

50 zł
miesięcznie

100 zł
miesięcznie

150 zł
miesięcznie
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Członkostwo w Akademia 50, 100, 150

Logo sponsora w materiałach rozsyłanych do prasy, 
radia i telewizji

Reklama na wydarzeniach organizowanych przez Akademię

1 baner reklamowy przy liniach bocznych boiska

500 zł netto
miesięcznie

Logotyp sponsora na ekrania logowania ProTrainUp

Pakiet

Brązowy
Pakiet

Srebrny

Członkostwo w Akademia 50, 100, 150

Logotyp sponsora na ekrania logowania ProTrainUp

250 zł netto
miesięcznie

Logo sponsora w materiałach rozsyłanych do prasy, 
radia i telewizji

*koszt materiałów reklamowych pokrywa sponsor
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Członkostwo w Akademia 50, 100, 150

Logo sponsora w materiałach rozsyłanych do prasy, 
radia i telewizji

Reklama na wydarzeniach organizowanych przez Akademię

Członkostwo w zarządzie UKS Soccer Stars

4 banery reklamowe przy liniach bocznych boiska

Stoisko promocyjne podczas wydarzeń 
organizowanych przez Akademię

Możliwość organizacji meczu/turnieju piłkarskiego
pod nazwą sponsora

Wyłączność na używanie nazwy własnej w nazwie
Akademii Piłkarskiej Soccer Stars

Prawo do wykorzystywania nazwy sponsor tytularny

Logo sponsora w centralnym miejscu ścianki 
reklamowej Klubu

Logo sponsora na koszulkach i spodenkach i dresach  
sportowych

2 000 zł netto
miesięcznie

Logotyp sponsora na ekrania logowania ProTrainUp

Pakiet

Platynowy
Pakiet

Złoty

Członkostwo w Akademia 50, 100, 150

Logo sponsora w materiałach rozsyłanych do prasy, 
radia i telewizji

Reklama na wydarzeniach organizowanych przez Akademię

Członkostwo w zarządzie UKS Soccer Stars

2 banery reklamowe przy liniach bocznych boiska

1 000 zł netto
miesięcznie

Logotyp sponsora na ekrania logowania ProTrainUp

Stoisko promocyjne podczas wydarzeń 
organizowanych przez Akademię

Logo sponsora na koszulkach i spodenkach i dresach  
sportowych

*koszt materiałów reklamowych pokrywa sponsor



Akademia Piłkarska Soccer Stars
ul. Jana Kasprowicza 5/2

64-920 Piła

NIP: 764 261 37 65
REGON: 302077411

Rachunek bankowy: IDEA BANK nr 12 1950 0001 2006 0094 7661 0002

Miłosz Malczewski
tel. 532  520  235

Paweł Kryka
tel. 601  267  146

soccerstars.pl facebook.com/AkademiaPilkarskaSoccerStars


