
Szanowni Państwo

Proponujemy Państwu możliwość wywieszenia reklamy w postaci baneru na obiektach 
sportowych  należących  do  Gminnego  Centrum  Kultury  i  Sportu  w  Żarowie:  nowoczesna, 
największa  w  powiecie  Hala  Sportowa  przy  ul.  Piastowskiej,  korty  tenisowe,  kompleks  boisk 
sportowych „Orlik”.

Stale  rosnąca  liczba  osób  spędzających  aktywnie  czas  wolny  sprawia,  iż  są  to  miejsca  często 
i licznie  odwiedzane  przez mieszkańców Żarowa,  powiatu jak i  osób z  innych  miast  w Polsce. 
Obiekty sportowe nabierają swojego wyglądu, kiedy pojawią się w nich reklamy firm – Państwa 
firm. 

Do dyspozycji mamy:

• Hala Sportowa 
Miejsce na ścianie głównej pod oknami:

Udostępnienie miejsca na reklamę: 

10 zł brutto za m2/miesięcznie

Miejsca na dwóch ścianach bocznych:

- szerokość ściany 25m, udostępnienie  
miejsca  na  reklamę:  8  zł  brutto  za  
m2/miesięcznie

Wszystkie banery na Hali sportowej obowiązuje umowa na okres minimum 6 miesięcy.



• Kompleks boisk „Orlik”
Proponowane miejsca na zawieszenie reklamy:

Udostępnienie miejsca na reklamę: 15 zł brutto za m2/miesięcznie

• Korty przy ul. Górniczej
Udostępnienie miejsca na reklamę: 10 zł brutto za m2/miesięcznie

GCKiS dokonuje montażu reklam, wykonanie pozostaje po stronie Reklamodawcy.



Reklama internetowa
Reklama na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu www.centrum.zarow.pl

-  zamieszczenie  baneru  wraz  z  linkiem  do  strony  internetowej  Reklamodawcy  –  50  zł  brutto 
miesięcznie.

GCKiS umieszcza reklamę na stronie internetowej, wykonanie pozostaje po stronie Reklamodawcy.

Ulotki:
-  ulotki  umieszczone  na  krzesełkach  w  Hali  Sportowej   podczas  organizowanych  zawodów 
sportowych (m.in. Żarowska Amatorska Ligi Piłki Halowej Mediator Cup)

- cena: 0,40 zł brutto za ulotkę

- ilość krzesełek na widowni – ok. 170

GCKiS umieszcza  ulotki  na  krzesełkach  przed  rozpoczęciem imprezy,  wykonanie  pozostaje  po 
stronie Reklamodawcy.

Spot reklamowy:
- 30 sekundowy spot reklamowy – emitowany przez głośniki na hali sportowej oraz Orliku podczas 
przerw w organizowanych zawodach sportowych

- cena: 30 zł brutto za 1 dzień

- specyfika techniczna – format mp3

GCKiS emituje reklamy, wykonanie pozostaje po stronie Reklamodawcy.

Jesteśmy otwarci na inne formy reklamy na naszych obiektach i organizowanych przez nas 
imprezach.

Coraz częściej organizujemy finały województw różnych dyscyplin. Ogromną popularnością cieszą 
się  rozgrywki  Żarowskiej  Amatorskiej  Ligi  Piłki  Halowej  Mediator  Cup.  Ilość  zgłoszonych 
zespołów przekroczyła  w poprzednim sezonie możliwości organizacyjne. Do rozgrywek zgłosiły 
się zespoły nie tylko z gminy Żarów, ale także ze Świdnicy, Jaworzyny Śląskiej i gminy Strzegom. 

Kontakt:
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie

tel./fax. 74 858-07-53 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

sport@centrum.zarow.pl

http://www.centrum.zarow.pl/
mailto:sport@centrum.zarow.pl

