
 

 
Tisztelt Uram/Hölgyem! 

Garzó Erika vagyok, a Tornádó Team Korcsolyázó Sportegyesület elnöke. 

Az egyesület 2001-ben történt megalakulása óta Magyarország legeredményesebb görkorcsolyázó 

csapatává nőtte ki magát. Sorainkban többszörös magyar bajnokok, és Európa bajnoki dobogós 

versenyzők korcsolyáznak. 

 

Munkákat mára már komoly európai elismerés övezi, amelyhez a sporteredményeken túl, nemzetközi 

szintű rendezvények magas szintű megrendezése is hozzájárul.  

2012 az eddigi pályafutásunk legmozgalmasabb éve volt. Európa kupát rendeztünk áprilisban, júliusban 

pedig egyesületünk adott otthont a sportág Európa Bajnokságának. 20 ország közel 400 indulója vett 

részt az eseményen, amely a sportvilág kiemelkedő elismerését vívta ki. 

Idén ismét Európa Kupát rendezünk áprilisban, amelyre most már ismerősként várjuk mindazokat, akik 

tavaly részt vettek az Európa Bajnokságon.  

A rendezvény helyszíne a Búvár tó melletti, már sok színvonalas versenynek otthont adó, hat éve épült 

görkorcsolya-pálya lesz. A rendezéshez szükséges tapasztalattal és a lebonyolításban, ezen belül a 

nemzetközileg is elismerten magas szintű versenyiroda működtetésében jártas szakmai háttérrel 

rendelkezünk. 

A verseny anyagi forrásának egy részét egyesületünkön kívül a szakági szövetség és Szeged városa 

biztosítja, de további együttműködőket keresünk, akiknek jó alkalom nyílik versenyünkön cégük 

reklámozására. Versenyünkről live stream formájában élő közvetítés látható majd, amely Európa összes 

országában követhető lesz. 

Az Önök támogatói segítségére is nagy szükségünk lenne a verseny megrendezéséhez, ezért kérjük, 

töltse ki a mellékelt támogatói lapot, és küldje vissza számunkra március 8-ig. Hálásan köszönjük, hogy 

időt szakít ránk. Bízunk támogatásában. 

Tornádós üdvözlettel: 

 Szeged, 2013. 02. 27 Garzó Erika 

 elnök 



 

 

SZPONZORÁLÁSI LEHETŐSÉGEK 

Arany fokozatú támogató:..................................................... 150.000 Ft 

 Cégnév és logo megjelenése a verseny hivatalos weboldalán 

 Molino kihelyezésének lehetősége a helyszínen a verseny ideje alatt 

 Cégnév és logo feltüntetése az esemény pólóján 

 10 darab ingyenes póló  

Ezüst fokozatú támogató: ..................................................... 100.000 Ft 

 Cégnév és logo megjelenése a verseny hivatalos weboldalán 

 Molino kihelyezésének lehetősége a helyszínen a verseny ideje alatt 

 5 darab ingyenes póló  

Bronz fokozatú támogató: ..................................................... 50.000 Ft 

 Cégnév és logo megjelenése a verseny hivatalos weboldalán 

 Molino kihelyezésének lehetősége a helyszínen a verseny ideje alatt 

Tárgyakat, díjakat adományozók: 

 Molino kihelyezésének lehetősége a helyszínen a verseny ideje alatt 

Támogatói lap 

 Arany fokozatú támogató – 150.000 Ft –tal támogatom az eseményt 

 Ezüst fokozatú támogató – 100.000 Ft –tal támogatom az eseményt 

 Bronz fokozatú támogató – 50.000 Ft –tal támogatom az eseményt 

A következő adománnyal járulok hozzá a rendezvényhez 

  .....................................................................................................................................................................  

Név: .................................................................................................  

Cégnév: ............................................................................................  

Cím: ..................................................................................................  

Telefon: ..........................................................................................  

Fax: ..................................................................................................  

E-mail: .............................................................................................  

További információ: 

Tornádó Team Korcsolyázó Sportegyesület 

Garzó Erika  

tel: (70)382-2079 

cím: 6726 Szeged, Hargitai u. 28/A 

e-mail: tornado.kori@gmail.com 
 


