Stowarzyszenie Pogoria Biega w Dąbrowie Górniczej, działając na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, zrzesza w swoich szeregach wielu społeczników i pasjonatów biegania,
całkowicie oddanych swojej sportowej pasji oraz rozpropagowywaniu w jak najpowszechniejszym wymiarze
szeroko rozumianej aktywności ruchowej na wolnym powietrzu poprzez organizację zawodów biegowych i
nordic walking, wspólnych treningów i wyjazdów na imprezy sportowe, spotkań z osobistościami ze świata
sportu, a także wielu eventów o charakterze sportowym.
Jesteśmy organizatorem zawodów biegowych dla ludzi w różnym wieku i na różnym poziomie
wytrenowania, pośród których największą popularnością cieszą się m.in. biegi dla przedszkolaków
rozgrywane pod nazwą „Bieg Skrzata”, klimatyczny i dedykowany szczególnie (choć nie tylko) wszystkim
zakochanym „Bieg Walentynkowy”, „Szóstka Pogorii” dla zwolenników ścigania się z czasem, czy „Cross
Czwórki” dla amatorów mocniejszych wrażeń i wymagających tras.
Nasze biegi już na stałe wpisały się w krajowy kalendarz imprez sportowych, i z roku na rok rośnie liczba
ich uczestników wywodzących się nie tylko z regionu śląsko-dąbrowskiego, lecz również z ościennych
województw, a nawet sąsiednich krajów, dlatego zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o
nawiązanie współpracy z naszym stowarzyszeniem oraz znaczące wspieranie naszych działań i
podejmowanych inicjatyw. Każda okazana pomoc, bez względu na jej formę i rozmiar, z całą pewnością
przyczyni się do umocnienia pozytywnego wizerunku Państwa firmy, a nam pozwoli jeszcze efektywniej
realizować swoje cele statutowe.
Będziemy niezmiernie wdzięczni nie tylko za każdą przekazaną subwencję, czy darowiznę, ale i za każdą
ufundowaną nagrodę honorującą najlepszych zawodników, za każdy upominek wręczany dzieciom
uczestniczącym w naszych zawodach, jak również za logistyczno-organizacyjne i mentalne wspieranie naszej
aktywności. Ze swojej strony pragniemy Państwu zaoferować:
 rozmieszczenie transparentów (bannerów) reklamowych
lub balonów z logo firmy w strefie startu i mety;
 umieszczenie bannera oraz logo i nazwy firmy na stronie
internetowej www.pogoriabiega.pl;
 rozlokowanie stoiska z ofertą Państwa firmy
bezpośrednio w sąsiedztwie startu i mety;
 wymienienie nazwy Państwa firmy w trakcie ceremonii
otwarcia oraz na zakończeniu imprezy;
 uczestnictwo szefa lub reprezentanta firmy w ceremonii
dekoracji zwycięzców i możliwość osobistego wręczenia nagród;
 nadruk nazwy z logo Państwa firmy na numerach
startowych zawodników.
Organizowane przez nas imprezy sportowe są znakomitym
oraz sprawdzonym sposobem aktywnego spędzania wolnego
czasu zarówno przez mieszkańców Dąbrowy Górniczej jak i
osoby przyjezdne, a jednocześnie niekłamaną promocją
zdrowego stylu życia i naszego miasta, przez co każdorazowo są
relacjonowane przez prasę, stacje telewizyjne i radiowe, a także
media internetowe. Jesteśmy również animatorami wielu
biegów i akcji charytatywnych ‒ m.in. byliśmy uczestnikami
sztafety do Warszawy, przekazując Marszałkowi Sejmu RP, pierwszą w historii polskiego parlamentaryzmu,
petycję napisaną językiem Braille’a o dofinansowanie ze środków budżetu państwa budowy Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej. Ponadto
korzystając z zaproszenia Dyrekcji Aresztu Śledczego w Katowicach odbyliśmy niezwykle interesujące
spotkanie z osadzonymi, co dla nas było zupełnie nowym, zaś dla aresztantów mocno inspirującym
doświadczeniem.
Podsumowując, Stowarzyszenie Pogoria Biega jest gwarantem profesjonalizmu, rzetelności i dobrej
organizacji, dlatego efektem nawiązania współpracy z nami mogą być wyłącznie obopólne korzyści.

