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OPIS  INWESTYCJI
Budowa pierwszego pełnowymiarowego
boiska ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem
na największej dzielnicy Łodzi - Bałuty

Łódź jest dużym miastem, które posiada wiele boisk typu Orlik, gdzie najmłodsze dzieci
trenują piłkę nożną. Niestety po ukończeniu 11. roku życia, według przepisów gry i
założeń szkoleniowych Polskiego Związku Piłki Nożnej, dzieci muszą trenować na
większych boiskach, a tych  zdecydowanie brakuje w naszym mieście.

Na dzielnicy, którą zamieszkuje około 190 tysięcy osób nie ma żadnego
pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem, gdzie młodzi
Łodzianie mogliby trenować przez cały rok kalendarzowy do późnych godzin
wieczornych.

Zapotrzebowanie na rozwój infrastruktury piłkarskiej dla dzieci i młodzieży w Łodzi jest
ogromne.



MIEJSCE
miasto:   ŁÓDŹ
dzielnica:   BAŁUTY
osiedle:   TEOFILÓW

zbieg ulic Wiernej Rzeki,
Kaczeńcowej i Odrowąża

teren po dawnym boisku
piłkarskim KS Elta 

powierzchnia ok. 26 tys mkw.



NASZ  KLUB działamy
w Łodzi 

już od

10 lat
 Grupy o różnym poziomie

zaawansowania
Docelowo w każdym roczniku od 7. roku
życia tworzymy dodatkowo grupy
reprezentacyjne, które grają w rozgrywkach
PZPN oraz biorą udział w turniejach o różnej
randze, w tym też ogólnopolskich i
międzynarodowych.

Łódzka Akademia Futbolu to
największa szkółka piłkarska w
Łodzi.
Obecnie w naszym klubie trenuje
około 700 zawodników.

W naszych zajęciach może brać udział
każde dziecko w wieku od 4 do 16 lat.

Prowadzimy treningi w 5
dzielnicach:

Bałuty
Teofilów
Dąbrowa
Chojny
Retkinia

Klub został założony w 2011 roku
w celu popularyzacji piłki nożnej w Łodzi

15 DRUŻYN
uczestniczy w rozgrywkach ŁZPN w sezonie
2020/2021

Mamy złoty certyfikat PZPN
przyznany na lata 2020 - 2022



NASI
ZAWODNICY



PRZEZNACZENIE
OBIEKTU
Co i dla kogo?

Na obiekcie docelowo ma się znaleźć pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze sztuczną
nawierzchnią i oświetleniem, gdzie przez cały rok kalendarzowy będą odbywały się
treningi dla zawodników Łódzkiej Akademii Futbolu oraz innych zainteresowanych
klubów szkolących dzieci i młodzież.

Dodatkowo, od rana z obiektu bezpłatnie będą mogły korzystać pobliskie szkoły.

We współpracy z Zespołem Szkół Katolickich, który znajduje się blisko obiektu,
chcemy utworzyć klasy o profilu piłkarskim, które będą mogły realizować na obiekcie
treningi w ramach szkolnych zajęć wychowania fizycznego. Na całej dzielnicy nie ma
szkoły o takim profilu.



Koncepcja budowy obiektu



Klub poszukuje sponsorów, partnerów
biznesowych w celu pomocy sfinansowania
budowy obiektu sportowego dla dzieci. 

 
 Oczekujemy wsparcia barterowego, finansowego w różnych formach.

Oferta współpracy może być elastyczna, oczekujemy pomocy w zakupie
potrzebnych materiałów, sztucznej trawy, oświetlenia boiska, pomoc w pracach
budowlanych, zakup kontenerów szatniowo- sanitarnych, wykonanie ogrodzenia
na obiekcie, każda pomoc pomoże nam bardzo ograniczyć koszty budowy.

 Jako Akademia dla naszych partnerów
jesteśmy w stanie zaoferować:



ŚWIADCZENIA MARKETIGOWE
WIZERUNKOWE

 Tytuł sponsora i prawo do jego
wykorzystywania:

- nazwa sponsora przy nazwie klubu w
oficjalnych rozgrywkach PZPN,

- prawo do wykorzystania herbu klubu
- zapewnienie promocji marki
sponsora podczas wszystkich

wydarzeń z udziałem klubu w ramach
prowadzonej działalności,

- oficjalna prezentacja sponsora,
 

INTERNET
- Logo na stronie www klubu

(nagłówek strony),
- Logo na stronie www klubu (stopka
sponsorska z opisem na dole strony),

- Posty sponsoringowe promujące
działalność sponsora na Facebooku,

(częstotliwość do ustalenia)
 

STROJE
 - Logotyp na klatce piersiowej
wszystkich strojach meczowych

wszystkich drużyn występujących w
rozgrywkach,

 - Logotyp na klatce piersiowej
wszystkich strojach trenerów
wszystkich drużyn Akademii,

 - Logotyp na tylnej części spodenek w
strojach meczowych wszystkich

druzyn występujących w rozgrywkach

OBIEKT TRENINGOWY
PRZED BUDOWĄ

- Powierzchnia reklamowa na długości
100 metrów od ulicy Rojnej,

- Trójkąty reklamowe na wybranych
obiektach, na których trenuje klub

 
 

OBIEKT TRENINGOWY
PO BUDOWIE

- Nazwa sposnora tytularnego obiektu,
centrum treningowe ŁAF nazwa

partnera, które będzie wyświetlać się
we wszystkich rozgrywkach na stronie

www.łaczynaspiłka.pl
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Stefan Potocki
PREZES   |   s.potocki@akademiapilki.pl   |   508 447 681

Trener z licencją UEFA   |   absolwent Szkoły Mistrzostwa
Sportowego w Łodzi   |   Reprezentant Polski w kategoriach od U-15
do U-18   |   zawodnik takich klubów, jak: ŁKS, Tur Turek, Pelikan
Łowicz, Concordia Piotrków, Sokół Aleksandrów

Rafał Różycki
WICEPREZES   |   r.rozycki@akademiapilki.pl   |   500 304 334

Trener z licencją UEFA    |   wychowanek Startu Łódź   |   absolwent
Akademii Herthy Berlin   |   zawodnik takich klubów, jak: Hertha Berlin,
Tur Turek, Kotwica Kołobrzeg. Korona Kielce, Polonia Warszawa, Stal
Rzeszów, Drwęca Nowe Miasto Lubawskie

ZARZĄD  ŁAF


