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PROPUNERE DE PARTENERIAT 

Crosul umanitar „Alergăm pentru cei care NU pot alerga” 

18 Mai 2019 | Turda – zona centrală 

 

 

Stimate domn / stimată doamnă, 
 

Vă mulțumim pentru că ați decis să deschideți propunerea de parteneriat pentru organizarea 
crosului umanitar  „Alergăm pentru cei care NU pot alerga”, ediția a 3-a. Vă propunem să colaborăm pentru 
susținerea acestor oameni cu probleme speciale, într-una dintre următoarele 2 variante de parteneriat: 

 

1. Societatea dvs. să devină SPONSOR al evenimentului 

Ce aveți de făcut: 

- Să oferiți cu titlu de sponsorizare o sumă de bani care să completeze sumele pe care le vom strânge 
din taxele de participare, sau 

- Să oferiți cu titlu de sponsorizare produse care pot reprezenta premii / cadouri pentru participanți sau 
produse alimentare nutritive pentru alergători (oferite la standurile de hidratare); 

Ce aveți de câștigat: 

- Respectul comunității, aprecierea și dragostea copiilor și a sportivilor cu handicap; 

- Marketing pozitiv (numele și logo-ul sponsorilor vor fi diseminate pe toate materialele de vizibilitate ale 
evenimentului, pe rețele de social media, în presă și în cadrul evenimentului). 

 

2. Societatea dvs. să devină SPONSOR PRINCIPAL al evenimentului 

Ce aveți de făcut: 

- Să oferiți cu titlu de sponsorizare o sumă de bani care să acopere o parte din costurile de organizare, 
descrise mai jos: 

o 4.000 lei – personalizare tricouri oficiale de concurs (inclusiv logo SPONSORI PRINCIPALI); 

o 3.000 lei – costuri cu premiile pentru locurile 1-3 Junior fete/băieți și 1-3 Main feminin/masculin 
(12 premii în total). 

Ce aveți de câștigat: 

- Organizația dvs. va primi titlul de sponsor principar al evenimentului; 

- Rspectul comunității, aprecierea și dragostea copiilor și a sportivilor cu handicap; 

- Marketing pozitiv (numele și logo-ul sponsorilor principali vor fi diseminate pe toate materialele de 
vizibilitate ale evenimentului, pe tricourile de concurs, pe rețele de social media, în presă și în cadrul 
evenimentului). 

 

Detalii despre beneficiarii direcți ai proiectului: 

1. Centrul de recuperare psiho-neuro-motorie pentru copii cu handicap „Sf. Irina”, Turda  

o Buget necesar: 7.500 lei 

o Scopul strângerii de fonduri: 

▪ Amenajarea unui traseu terapeutic multisenzorial lângă clădirea centrului (4.000 lei) 

▪ Reparații și reamenajare a parcului pentru copii cu dizabilități din curtea centrului 
(3.500 lei) 

o Persoană de contact pentru informații suplimentare și/sau confirmarea informațiilor prezente: 
Pr. Florian Simonca (floriansimonca@yahoo.com, 0745.613.958) 

 

2. Clubul Sportiv al Persoanelor cu Handicap Locomotor „Oameni pentru Oameni” Turda.  

o Buget necesar: 7.500 lei 

o Scopul strângerii de fonduri:  

▪ susținerea participării sportivilor cu handicap la competițiile naționale de profil din 
acest an (costuri privind taxele de participare, transport și cazare) 

o Persoană de contact pentru informații suplimentare și/sau confirmarea informațiilor prezente: 
Gheorghe Sav (0743.545.215) 
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În cazul în care doriți să acceptați una dintre propunerile noastre de parteneriat, sau aveți 
nevoie de detalii suplimentare, vă rog să mă contactați telefonic la numărul 0756.999.378, sau prin e-
mail pe adresa nelutumuresan@yahoo.com 

 

Vă mulțumim anticipat pentru implicare și colaborare. 

 

 

Cu respect, 

 

Mureșan Ioan-Sorin, 

Vicepreședinte, 

Asociația Camera de Sus 
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