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VIZIJA DRUŠTVA

Šahovsko društvo Domžale se v zadnjih letih sooča z
velikim povečanjem vpisa otrok in mladine, katerim bi radi
omogočili urejeno in kvalitetno šahovsko izobraževanje.
Dolgoročna vizija novega vodstva na čelu s predsednikom
Lanom Timotejom Turkom, ki je nastopilo funkcijo leta
2020, je ustvarjanje močne mladinske in kasnejše članske
šahovske sredine, ki bo lahko konkurirala najboljšim
klubom v Sloveniji.

DOSEŽKI 

Zadnja leta vzpostavljanje šahovskih šol že prinaša
rezultate, saj je društvo na letošnjem mladinskem
posamičnem državnem prvenstvu osvojilo kar tri prva in
dve drugi mesti. 
Na ekipnih tekmovanjih je mladinska ekipa letos osvojila
prvo mesto v prvi mladinski ligi, ženska članska ekipa pa
dve tretji mesti na državnem pospešenem in
hitropoteznem turnirju. Moška članska ekipa je bila na
pospešenem turnirju peta.
Med posamezniki pa je mladi trener Jure Plaskan postal
državni članski prvak Slovenije v pospešenem šahu.
V naših vrstah sta se pred leti kalila tudi še vedno najboljši
slovenski šahist ter bivši mladinski svetovni prvak Luka
Lenič in Marjan Šemrl, bivši svetovni prvak v dopisnem
šahu.



društvo prevzame ime sponzorja in ga uporablja na
vseh ekipnih državnih in lokalnih turnirjih ter v registru
ŠZS (Šahovske zveze Slovenije)
uporaba sponzorskih transparentov v igralnih dvoranah
ter v prostorih društva
vnos logotipa na društvene majice
vnos logotipa na spletno stran društva ter na ostale
socialne medije
možnost podelitve pokalov in priznanj na turnirjih v
organizaciji ŠD Domžale (npr. tradicionalni Memorial
Vida Vavpetiča)
uporaba sponzorskega materiala v promocijske
namene in za turnirske nagrade (pisala, usb ključi itd.)
omemba sponzorskega imena v vseh člankih in
nastopih v medijih
sodelovanje društva in članov na sponzorskih
prireditvah
možnost organizacije turnirja za zaposlene podjetja
brezplačna šahovska šola za zaposlene podjetja

V želji, da bi naše mlade šahiste obdržali v Domžalah in
promovirali šah kot kraljevsko miselno igro, ki izjemno
vpliva na razvoj otrokovega uma, smo v društvu pripravili
možnosti sodelovanja z lokalnimi in regionalnimi podjetji in
posamezniki.

 

GENERALNI SPONZOR 8.000-10.000€

SPONZORSTVO



uporaba sponzorskih transparentov v igralnih dvoranah
ter prostorih društva
vnos logotipa na društvene majice
vnos logotipa na spletno stran društva ter  ostale
socialne medije
uporaba sponzorskega materiala v promocijske
namene in za turnirske nagrade (pisala, usb ključi itd.)
sodelovanje društva in članov na sponzorskih
prireditvah
možnost organizacije turnirja za zaposlene podjetja

vnos logotipa na društvene majice
vnos logotipa na spletno stran društva ter ostale
socialne medije
uporaba sponzorskega materiala v promocijske
namene in za turnirske nagrade (pisala, usb ključi itd.)

možnost donacij za pomoč pri organizaciji turnirjev
možnost donacij za tekmovalne ekipe (mladinske,
ženske in članske) ali posameznike
možnost donacij za treninge vrhunskih trenerjev

ZLATI SPONZOR 2.000-5.000€

SREBRNI SPONZOR 500-2.000€

DONATORJI



SPONZORSTVO POSAMEZNIKA
ALI EKIPE

V ŠD Domžale odpiramo možnost individualnega
sponzoriranja mladega šahista ali posamezne mladinske
ekipe za njegovo/njihovo nemoteno treniranje in priprave
na vrhunski nivo tekmovanja.

Vodstvo društva je odprto za vsa vprašanja in pobude preko
elektronske pošte sah.domzale@gmail.com. Vse ostale
kontaktne informacije, aktualne dogodke in vpogled v
delovanje društva pa najdete na naši spletni strani
www.sah-domzale.si in facebook strani.

Vodstvo društva se vsem zainteresiranim podjetjem in
posameznikom že vnaprej zahvaljuje!

Lan Timotej Turek,
predsednik Šahovskega društva Domžale


