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KLIENT

Śląski Związek Piłki Nożnej - związek sportowy, którego zadaniem jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na 

terenie Śląska. Popularyzator piłki nożnej we wszystkich kategoriach wiekowych, również wśród kobiet. Organizator 

licznych rozgrywek, turniejów, a także szkoleń z zakresu piłki nożnej.

Wspólna zabawa, sport i 

integracja śląskiej rodziny 

piłkarskiej podczas pikniku 

organizowanego na Stadionie 

Śląskim.

Zaprojektowanie i dostarczenie dmuchanych struktur  za pomocą których Śląski Związek Piłki Nożnej łatwiej zrealizuje 

postawione sobie cele, takie jak: szkolenia piłkarskie, popularyzacja piłki nożnej, inicjowanie aktywności całych rodzin, 

stworzenie pomostu pomiędzy piłką amatorską i zawodową przy jednoczesnym wyeksponowaniu identyfikacji ŚlZPN. 

Stworzenie świadomości roli ŚlZPN w popularyzowaniu piłki nożnej oraz zasad fair play wśród uczestników.

,

Stworzenie piłkarskiego 

miasteczka na stadionie – 

areny dla rozpowszechniania 

piłki nożnej i sportu poprzez 

Rodzinną Talentiadę oraz 

rozgrywki „Mama, tata i ja”. 



2
KONCEPCJA WIZUALNA

MIASTECZKO PIŁKARSKIE. KROK PO KROKU.
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®NAMIOT VENTO

®Specjalnie dla ŚlZPN stworzyliśmy namiot VENTO , 

który pełnił podczas pikniku funkcję biura zawodów. 

Dzięki temu organizator zbudował swego rodzaju 

centrum dowodzenia, które było widoczne dla 

wszystkich uczestników.
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www.poltent.pl

®DRUGI NAMIOT VENTO

Zaproponowaliśmy również dodatkowy namiot 
® VENTO z myślą o uczestnikach pikniku. Dzięki temu 

każdy uczestnik mógł schronić się przed słońcem, 

napić się wody czy też odpocząć na wygodnych 

pufach. 

BRAMKA CELNOŚCIOWA

Stworzyliśmy bramkę celnościową, gdzie swoją 

skuteczność w licznych konkursach mogli ćwiczyć 

najmłodsi uczestnicy pikniku. Dzięki temu bramka 

stała się integralną częścią zawodów i miejscem 

narodzin wielu pozytywnych emocji. 
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DMUCHANE BOISKO

Aby całość nabrała odpowiedniego charakteru, 

zaprojektowaliśmy dmuchane boisko, na którym 

młodzi piłkarze mogli szlifować swoje talenty 

rozgrywając pełne emocji mecze. Warto dodać, że 

dodatkową zaletą boiska jest duża powierzchnia 

reklamowa, na której organizator lub sponsorzy 

mogą umieszczać swoje wymienne logotypy.

MEBLE EVENTOWE

Ważny element, o którym nie można zapominać 

organizując strefę wypoczynkową na evencie. 
®Dlatego namiot VENTO  wyposażyliśmy w wygodne 

pufy, stolik, ladę oraz kostki. W efekcie powstało 

nowoczesne i przytulne miejsce na świeżym 

powietrzu z wyeksponowaną identyfikacją ŚlZPN.
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EFEKTY
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Stworzenie atrakcyjnego i 

funkcjonalnego miasteczka 

piłkarskiego, które wpisuje się 

w architekturę stadionu.

Stworzenie atmosfery 

rodzinnego pikniku oraz 

integracja rodziców z dziećmi 

poprzez współzawodnictwo w 

konkurencjach piłkarskich.

Spójny wizerunek Śląskiego 

Związku Piłki Nożnej

EFEKTY
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OPINIA

Piłka nożna jest najpopularniejszym sportem w Polsce, dlatego i my dążymy do jej 

rozwoju w naszym regionie szczególną uwagę zwracając na wychowanie oraz 

szkolenie dzieci i młodzieży. 

Jako Śląski Związek Piłki Nożnej chętnie korzystamy z każdej formy współpracy 

umożliwiającej postęp. Szczególnie cenimy sobie nowatorskie rozwiązania, które 

zachęcając najmłodszych adeptów piłki nożnej do zabawy służą jednocześnie do  

podnoszenia jakości szkolenia. 

Zaproponowane przez spółkę Poltent formy połączenia dziecięcej zabawy 

z doskonaleniem piłkarskich umiejętności doskonale zdały egzamin podczas 

zorganizowanego przez Śląski Związek Piłki Nożnej Dzień Piłkarza – Rodzinny Piknik na 

Śląskim. 

Na murawie legendarnego „Kotła czarownic” zaprezentowało się:

- 60 drużyn w rozgrywkach Mama, tata i ja na murawie Stadionu Śląskiego,

- blisko 200 uczestników Talentiady,

- ponad 1000 dzieci biorących udział w grach i zabawach.

Henryk Kula
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GALERIA




