
 

Zaproszenie  
 

 

 

Ludowy Klub Sportowy w Białce przy współpracy z Małopolską Hodowlą Roślin Sp. z o. o.  Stadniną 

Koni Białka od wielu lat jest organizatorem Czempionatów dla Koni Czystej Krwi Arabskiej i Rasy 

Małopolskiej oraz licznych imprez o charakterze sportowym. Poprzez kolejne lata poziom i ranga  imprez 

nabrały najwyższego formatu, prestiżu i uznania hodowców na całym świecie. Dowodem tego jest 

uczestnictwo w czempionatach od wielu lat dużej liczby koni hodowli krajowej oraz licznie 

przybywających gości zagranicznych.  

Znaczenie imprezy zauważalne jest również przez media, które w coraz szerszym zakresie 

przedstawiają relacje w telewizji, Internecie on-line, radiu i prasie o zasięgu krajowym oraz 

międzynarodowym. O Naszych Pokazach zamieszczane są obszerne artykuły w wielu zagranicznych i 

krajowych miesięcznikach, oraz na międzynarodowej stronie internetowej jednego z największych 

czasopism o koniach arabskich. Posiadamy wiele pozytywnych opinii o pokazach, uroku miejsca i okolicy 

oraz poziomie prezentowanych koni jak również atmosferze i gościnności tego regionu kraju.  

Jesteśmy przekonani, że malownicze otoczenie, piękne konie, tworzą niepowtarzalny klimat 

imprezy, która ma istotne znaczenie w promocji Naszego Regionu. Stwarza to dodatkowo możliwości dla 

prezentacji i promocji firm i ich produktów. 

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie finansowe lub rzeczowe 

organizowanych na terenie SK Białka Pokazów, które biorąc pod uwagę potrzebę utrzymania odpowiedniej 

oprawy i poziomu oraz wykorzystania stworzonych możliwości promocyjnych wymagają coraz większych 

nakładów.  

 

Prosimy o szybkie dostarczenie materiałów promujących Państwa Firmę w celu zamieszczenia ich w 

katalogu przygotowywanym na czempionat.  

 

 

Z poważaniem  

Komitet Organizacyjny  

 

 

 

 

 

Wpłaty przeznaczone na pomoc w organizacji Pokazu prosimy kierować na rachunek bankowy o numerze: 
  

Bank BGŻ BNP Paribas SA 61 2030 0045 1110 0000 0269 0660.   

 

W przypadku zainteresowania sponsorskim uczestnictwem w imprezie, prosimy o kontakt w celu ustalenia warunków finansowych i 

zakresu świadczeń na rzecz Sponsora przez Organizatorów z Biurem Pokazu mieszczącym się w Stadninie Koni Białka  do dnia 

15.05.2021 r.   

 

 

Dane kontaktowe:  

Tel. (82) 577 12 00, 882 – 077 -494   

www.skbialka.pl, email – lksbialka@op.pl, ksarnecka-sadlak@hbp.pl 

zapraszamy także do odwiedzenia naszego profilu na FB.  
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