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                              CERERE DE SPONSORIZARE 
 
     Prin prezenta Asociatia Clubul Sportiv Orasenesc Viitorul Pantelimon va 
aduce la cunostinta cererea sa de sponsorizare. 
     Scopul asociaţiei îl constituie practicarea educatiei fizice si a sporturilor- rugby, 
fotbal, handbal, lupte, dans sportiv,  tenis de masa, karate, sah,  arte martiale, lupte 
sambo si “sportul pentru toti”  în toate formele sale, de către sportivi, indiferent de 
statutul lor (amator sau profesionist), respectiv selecţionarea, iniţierea şi pregătirea 
de sportivi în aceste domenii, participarea la competiţii sportive interne şi 
internaţionale precum şi alte activităţi conexe ale acestora. 
      In prezent, in cadrul Clubului sunt legitimati si angrenati in competitii sportive in 
jur de 600 de copii. 
       Obiectivele asociaţiei sunt următoarele: 
 - pregătirea sportivă, cu precădere a tinerilor care doresc să practice sportul 
printr-o participare organizată la această activitate; 
 - îmbunătăţirea condiţiei fizice şi a confortului spiritual, stabilirea de relaţii 
sociale civilizate; 
 - participarea la competiţii de orice fel în vederea obţinerii de rezultate în 
cadrul acestora; 
 -asigurarea cantonamentelor si stagiilor de pregatire pentru sportivii si 
tehnicienii proprii 
 - organizarea de acţiuni competiţionale fara caracter oficial, in baza 
regulamentelor si statutelor federatiei sportive nationale, proprii formării tinerilor în 
vederea practicării sporturilor de performanţă; 
 - editarea de programe, postere şi alte publicaţii de publicitate sportivă; 
 - alte mijloace de acţiune organizate în vederea realizării scopului asociaţiei 
     Pentru indeplinirea obiectivelor Asociatiei, firma dumneavoastra poate interveni 
cu o sponsorizare in bani sau diverse servicii. Orice alta propunere venita din partea 
dumneavoastra va fi luata in considerare de catre noi. 
     Va rugam sa analizati cele de mai sus si sa avizati favorabil sponsorizarea 
Asociatiei , care ne va fi de un real folos in buna desfasurare a activitatii noastre 
puse in slujba pregatirii fizice si mentale a tinerei generatii. 
       In speranta unei colaborari de comun avantajoase, va asiguram de intreaga 
noastra consideratie. 
       Mai multe informatii desprea activitatea clubului nostru puteti gasi pe site-ul 
oficial al asociatiei: www.acsovpantelimon.ro, cat si pe pagina de facebook ,,ACSOV 
Pantelimon”. 
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