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FOOTBALL CLUB TORUń

PATRYK STASIUK, prezes Football Club Toruń
Miniony sezon był kolejnym wyjątkowym w historii naszego Klubu! Do kolekcji dwóch 
brązowych medali w Futsal Ekstraklasie udało nam się dołożyć kolejny medal, tym 
razem srebrny ! Zdobycie Wicemistrzostwa Polski to ogromny sukces. To wszystko po-
kazuje, że cały czas drzemie w nas ogromny potencjał, a grupa toruńskich futsalistów to 
zgrany i ambitny zespół „głodny” kolejnych medali !   Sezon 2019/2020 jest wyjątkowy 
z kilku powodów. Dzięki współpracy z Kolegium Jagiellońskim na parkietach Futsal 
Ekstraklasy będziemy występować pod nową nazwą - FC KJ Toruń, a cały czas rosną-
ca na trybunach liczba naszych kibiców sprawiła, że zmieniamy miejsce rozgrywania 
naszych spotkań. Arena Toruń to największa hala sportowa w mieście. Dzięki naszej grze 
i wynikom mamy nadzieję zapełniać trybuny.  Nasz klub to również miejsce, w którym 
sport spotyka się z biznesem. Na meczach FC KJ Toruń zapewniamy ogromne emocje 
na trybunach, ale dajemy również możliwość, aby poszerzyć swoje biznesowe kontakty. 
Wierzę, że zdecydują się Państwo dołączyć do naszej futsalowej rodziny. Razem możemy 
więcej. 

ŁUKASZ ŻEBROWSKI, trener Football Club Toruń   
To będzie dla mnie już trzeci sezon w roli trenera FC KJ Toruń. Kiedy zdecydowałem się 
na przyjście do Torunia, mówiłem o tym, że chcę tutaj zbudować nie tylko sukcesy spor-
towe, ale również odpowiedni system szkolenia od najmłodszych roczników i klimat 
dla futsalu. Toruń kocha futsal, co było widać na trybunach, które przy okazji każdego 
meczu szczelnie były wypełnione kibicami.   To dzięki wsparciu kibiców oraz sponsorów 
udało się w poprzednim sezonie wywalczyć Wicemistrzostwo Polski. To największy 
sukces w historii klubu ! Sukcesem jest również utrzymanie całej kadry FC KJ Toruń na 
nadchodzący sezon. W naszym zespole jest mnóstwo świetnych piłkarzy, którzy mieli 
mnóstwo ofert z innych klubów. Zdecydowali się zostać, bo mamy tutaj świetne warunki 
do rozwoju i kolektyw, który doskonale rozumie się nie tylko na boisku. Ja wraz z zawod-
nikami mogę obiecać, że damy z siebie wszystko. Wierzę, że zechcą Państwo do nas 
dołączyć, abyśmy mogli wspólnie przeżywać sportowe emocje i cieszyć się z kolejnych 
sukcesów.
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FOOTBALL CLUB TORUŃ 
Jesteśmy klubem futsalowym reprezentującym Toruń w rozgrywkach Futsal Ekstraklasy. 
Jedynym klubem piłkarskim w naszym województwie, który występuje w najwyższej kla-
sie rozgrywkowej! 

 W ostatnich latach wywalczyliśmy aż trzy medale Mistrzostw Polski; 2 brązowe i 1 sre-
brny. Football Club Toruń został powołany w 2013 roku, po wycofaniu się z rozgrywek 
Marwitu Toruń. W sezonie 2014/2015 bez problemu wygraliśmy rozgrywki I Ligi i awanso-
waliśmy do Futsal Ekstraklasy. Siłę drużyny stanowią piłkarze, którzy mają bogate doświ-
adczenie i serce do walki!   W naszym zespole nie brakuje reprezentantów Polski. Marcin 
Mikołajewicz ma na swoim koncie 100 występów z orzełkiem na piersi. „Miki” zakończył 
już reprezentacyjną karierę, ale występy w kadrze mają na swoim koncie również inni 
gracze: Tomek Kriezel, Mateusz Cyman, a ostatnio do reprezentacji został powołany Rem-
igiusz Spychalski.   W zespole Łukasza Żebrowskiego od tego sezonu jest także dwóch 
młodzieżowych reprezentantów Polski; Bartek 
Borowik i Konrad Jekiełek (kadra U-19), a pop-
ularny „Żebro” jest trenerem reprezentacji w tej 
kategorii wiekowej.   Warto dodać, że w tym 
roku prowadzona przez Marcina Mikołajewicza 
drużyna FC KJ Toruń awansowała do ekstraklasy 
Beach Soccera pieczętując swój awans w dwóch 
turniejach eliminacyjnych (jeden z nich odbył 
się w Toruniu, na boisku CH Plaza) Oznacza to, 
że w kolejnym roku nasi futsaliści powalczą z 
najlepszymi drużynami w kraju w tej odmianie 
piłki nożnej.
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FUTSAL  
Futsal to najczęściej uprawiana dyscyplina halowa w Polsce. Dzięki prostym 
regułom i niewielkim wymaganiom sprzętowym można rywalizować w dowol-
nej hali. Między innymi dlatego jest to najszybciej rozwijająca się gra zespoło-
wa w naszym kraju. W Toruniu nie brakuje również ligi środowiskowej, która 

dostarcza wielu emocji, a futsal w naszym 
mieście uprawia około 1500 zawodników 
amatorów.   Futsal to niezwykle szybka i dy-
namiczna gra, w której pada wiele bramek, a 
wynik bardzo często ulega zmianie w ostat-
nich sekundach spotkania. W futsalu nie ma 
straconych piłek, a gra na parkiecie toczy się 
w niezwykle szybkim tempie. Tutaj nie ma 
przestojów przez pełne 40 minut meczu!    O 
popularności i atrakcyjności tej dyscypliny 
świadczy frekwencja na poszczególnych mec-
zach. Prawie 5500 kibiców oglądało spotkanie 
Pogoń 04 Szczecin - Rekord Bielsko Biała. To jak 
na razie rekord frekwencji w Futsal Ekstraklasie. 
W Toruniu najwięcej kibiców - 2000 - pojawiło 
się na meczu FC Toruń - GAF Omega Gliwice w 
sezonie 2015/2016. W nadchodzących rozgry-
wkach Futsal Ekstraklasy zamierzamy ten re-
kord pobić ! 
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NASZE STATYSTYKI

Jedyny ekstraklasowy klub piłkarski 
w Województwie Kujawsko-Pomorskim

7 naszych zawodników 
było powoływanych do 
reprezentacji Polski

3 medale w 3 ostatnich sezonach wywalczyli 
zawodnicy FC Toruń a  Łukasz 

Żebrowski został wybrany najlepszym 
trenerem Futsal Ekstraklasy w sezonie 

2018/2019

Łukasz Żebrowski to także 
trener Reprezentacji Polski 

w Futsalu do lat 19

3 miejsce w rankingu Futsal 
Ekstraklasy na najlepszego 
futsalistę sezonu 2018/2019 
zajął Tomek Kriezel

2 miejsce w 
rankingu Futsal 
Ekstraklasy 
na najlepszą 
publiczność zajęli kibice 
„pomarańczowo - czarnych”

2 zawodników kadry 
U-19 trafiło do Torunia, 
to Bartek Borowik i 
Konrad Jekiełek
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FUTSAL KIDS  
Dbamy również o rozwój futsalu wśród dzieci i młodzieży. 
Od początku września 2014 funkcjonuje szkółka „Futsal 
Kids”. Dzieci w wieku od 5 do 14 lat trenują pod okiem 
wykwalifikowanej kadry trenerskiej. Wśród trenerów 
możemy dostrzec między innymi Marcina Gębiskiego 
(UEFA Futsal B), czy Marcina Mikołajewicza (UEFA Futsal 
C)  W minionych latach także juniorskie zespoły FC Toruń 
wystąpiły w Mistrzostwach Polski w kategorii U-14, U-16, 
U-18 i U-20.   

Trener Łukasz Żebrowski nie 
boi się eksperymentów i część 
juniorów ma okazję do tren-
ingów z pierwszy, seniorskim 
zespołem.   W nadchodzącym 
sezonie zamierzamy położyć 
jeszcze większy nacisk na ro-
zwój Akademii FC KJ Futsal To-
ruń. Treningi dla najmłodszych 
adeptów futsalu odbywać się 
będą według myśli szkolenio-
wej Łukasza Żebrowskiego. 
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MEDIA   
Wybrane mecze toruńskich futsalistów można śledzić na ogólnopolskim 
kanale telewizyjnym - Sportklub oraz lokalnej antenie TV Toruń. Ponad-
to każdy rozgrywany mecz był transmitowany na żywo w telewizji inter-
netowej TV.COM.   Po każdym spotkaniu produkujemy skróty z najcieka-
wszymi akcjami z danego spotkania oraz pomeczowymi wypowiedziami 
zawodników i trenerów.   O naszych meczach można poczytać w serwisach; 
czasfutsalu.pl, futsal-info.pl czy futsal-polska.pl. Relację ze spotkań znajdzie-
cie na łamach lokalnych dziennków; „Nowości” czy „Gazeta Pomorska”.   Wy-
wiady, rozmowy i analizy prezentuje najchętniej słuchana w Toruniu stacja 
radiowa - Radio GRA, a portale internetowe: dziendobrytorun.pl, czy chilli-
torun.pl na bieżaco informują o dokonaniach naszej drużyny.



FOOTBALL CLUB TORUń

9

SOCIAL MEDIA   
Jesteśmy bardzo aktywni w mediach 
społecznościowych. To dla nas niezwykle 
ważny kanał komunikacji, gdzie na bieżą-
co dzielimy się z kibicami „gorącymi 
newsami”   Jesteśmy obecni na portalu 
Facebook (już ponad 5500 like’ów) oraz na 
Instagramie czy Twitterze.   

Twitter

Facebook

Instagram
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C = 120 x 60
b = 300 x 120
a = 300 x 100

ROZMIESZCZENIE REKLAM - HALA
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ROZMIESZCZENIE REKLAM - STROJE

TYŁ KOSZULKI
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ROZMIESZCZENIE REKLAM - ŚCIANKA SPONSORKA
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NASZE PAKIETY

PAKIET 5 000
- baner reklamowy C ( 120 x 60 ) - 1 sztuka
- prezentacja logo firmy na stronie internetowej klubu 
( z przekierowaniem na własną stronę www)
- 2 całosezonowe karnety VIP GOLD
- prezentacja firmy w social mediach

PAKIET 10 000
- baner reklamowy C ( 120x 60 ) 2 sztuki
- prezentacja firmy na plakatach meczowych
- możliwość rozłożenia firmowych roll-upów na hali
- prezentacja logo firmy na stronie internetowej klubu ( z przekierowaniem na własną 
stronę www)
- 4 całosezonowe karnety VIP GOLD
- prezentacja firmy w social mediach
- możliwość dodania niektórych opcji dodatkowych (patrz nast. strona)

TYTUŁ SPONSORA STRATEGICZNEGO - 100 000ZŁ

TYTUŁ SPONSORA TYTULARNEGO - 200 000ZŁ
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POZOSTAŁE OPCJE DO USTALENIA:

- tytuł sponsora głównego
- dodatkowe banery (A, B, C)
- logotyp na ściance wywiadów
- logotyp na stroju meczowym
- sponsor meczu
- sponsor grup młodzieżowych
- jingiel meczowy
- pakiety biletów
- karnety VIP GOLD z cateringiem

- wynajęcie jednorazowe loży VIP dla max 10 osób z cateringiem - 3000,- 
netto za event

Każdy partner może dokonać na własna rękę dodatkową promocję swojej
firmy podczas trwania eventu sportowego (ulotki, próbki, stoiska itd)

wszystkie elementy są do negocjacji



KONTAKT
Patryk Stasiuk
Prezes Zarządu
tel. 691 800 099

patryk.stasiuk@torunfc.pl

Karolina Kowalska
Office Manager
tel. 781 986 235

biuro@torunfc.pl

Artur Dec
Wiceprezes Zarządu

tel. 509 501 099
artur.dec@ torunfc.pl

Grzegorz Kaczmarek
Dyrektor Zarządzający

tel. 601 665 133
grzegorz.kaczmarek@torunfc.pl

Marcin Pułaczewski
Manager

tel.  502 844 001
marcin.pulaczewski@torunfc.pl
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Football Club Toruń
ul. Świętego Józefa 17, 87-100 Toruń
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