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Szanowni Państwo,
Zwracamy się do Państwa z propozycją nawiązania współpracy mającej na celu wsparcie 

finansowe bądź rzeczowe Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Trójka” Toruń.

MKS „Trojka” Toruń to klub szkolący dzieci i młodzież w dwóch dyscyplinach sportowych:

      łyżwiarstwie figurowym - dyscyplinie olimpijskiej o wieloletnich tradycjach, cieszącej się 

dużą popularnością i mającej wielu sympatyków,

  rolkarstwie figurowym - dyscyplinie młodej, zyskującej w Polsce coraz większą 

popularność, bardzo szybko się rozwijającej.

KlubKlub „Trójka” założony został przez dwukrotną mistrzynię Polski w kategorii solistek, 

zawodniczkę kadry narodowej w łyżwiarstwie figurowym - Paulinę Zembrzuską (obecnie 

Pawlikowską). Powstał z zamiłowania do jazdy figurowej i chęci zarażania tą pasją innych, 

szczególnie dzieci i młodzież. Choć jest klubem istniejącym dopiero 1,5 roku, zrzesza 35 

zawodników i może się już pochwalić sukcesami zarówno na arenie ogólnopolskiej, jak       

i międzynarodowej. Jednak wszystkie osiągnięcia wiążą się dużymi nakładami 

finansowymi. Mamy bardzo utalentowanych, zaangażowanych i mocno zmotywowanych 

dodo osiągania najlepszych wyników zawodników, ale bariera finansowa ogranicza ich 

dalszy rozwój. Składki członkowskie, wsparcie rodziców czy darowizny naszych 

sympatyków są niewystarczające. Wspierając nasz klub umożliwią Państwo rozwój 

wyjątkowych talentów i przyczynią się do realizacji marzeń naszych zawodników.

Z przyjemnością spotkamy się z Państwem, by przybliżyć naszą działalność, określić 

potrzeby klubu oraz wybrać optymalne sposoby realizacji wzajemnych oczekiwań. 

Prezes MKS Trójka Toruń



Oferujemy:

umieszczenie logotypu sponsora na oficjalnej stronie klubu www.trojkatorun.pl oraz 

w mediach społecznościowych Facebook i Instagram,

umieszczenie informacji o podjęciu współpracy na stronie klubu i w mediach 

społecznościowych Facebook i Instagram,

miejsce na banerze klubowym wywieszanym w czasie zawodów i pokazów 

z udziałem zawodników klubu,

możliwość dystrybucji własnych materiałów promocyjnych lub produktów podczas możliwość dystrybucji własnych materiałów promocyjnych lub produktów podczas 

zawodów i pokazów.

Oczekiwane formy wsparcia 
działalności statutowej:

pokrycie kosztów wynajęcia obiektów sportowych na potrzeby szkolenia,

dofinansowanie startów najlepszych zawodników w zawodach ogólnokrajowych 

i międzynarodowych, w tym pokrycie opłat startowych,

dofinansowanie obozów szkoleniowych wyjazdowych i stacjonarnych,

dofinansowanie organizowanych przez klub zawodów sportowych oraz 

ufundowanie nagród dla ich uczestników,

zakup jednolitej odzieży sportowej dla zawodników klubu i trenerózakup jednolitej odzieży sportowej dla zawodników klubu i trenerów.



Od początku istnienia klubu nasi zawodnicy w ogólnopolskich i międzynarodowych 

zawodach zdobyli łącznie 34 medale, w tym: 

13 11
srebrnych

10
brązowychzłotych



Łyżwiarstwo figurowe:














Oliwia Zaborowska - 1 miejsce MiniEuropa 2022, 1 miejsce Puchar Poznania 

2022, 1 miejsce Halloween Cup Bydgoszcz 2021, 1 miejsce XV Zawody 

Mikołajkowe Łódź 2021,

Izabela Wronkowska - 10 miejsce MiniEuropa 2022,

Oliwia Kwiatkowska - 1 miejsce Puchar Poznania 2022,

Marta Kowalska - 1 miejsce Puchar Poznania 2022,

Maria Kucharska - 2 miejsce Puchar Poznania 2022, 3 miejsce Halloween Cup Maria Kucharska - 2 miejsce Puchar Poznania 2022, 3 miejsce Halloween Cup 

Bydgoszcz 2021,

Zofia Kapica - 1 miejsce Puchar Poznania 2022, 2 miejsce XV Zawody 

Mikołajkowe Łódź 2021,

Marta Poszwa - 3 miejsce Puchar Poznania 2022.



Rolkarstwo figurowe:
Marcelina Paluszkiewicz - Wicemistrzyni Polski 2022, członkini seniorskiej kadry 

narodowej,

Oliwia Zaborowska - Wicemistrzyni Polski 2022, 1 miejsce na zawodach 

MiniEuropa 2022,

Zofia Kapica - 4 miejsce Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 2022, 1 miejsce IV 

Puchar Rumii 2022,

Maria Kucharska - 2 miejsce IV Puchar Rumii 2022, 3 miejsce PucharMaria Kucharska - 2 miejsce IV Puchar Rumii 2022, 3 miejsce Puchar Arum AZS 

Brwinów 2022,

Julia Bosiacka - 2 miejsce Axel Cup Wrocław 2022, 1 miejsce Puchar Arum AZS 

Brwinów 2022,

Zuzanna Jureńczyk - 2 miejsce Puchar Arum AZS Brwinów 2022,

Milena Rogulska - 4 miejsce Puchar Arum AZS Brwinów 2022.

















Międzyszkolny Klub Sportowy Trójka Toruń

ul. Iwanowskiej 14/9

87-100 Toruń

NIP: 9562367265

535 716 741

biuro@trojkatorun.pl

trojkatorun.pl

facebook.com/mkstrojkatorun

instagram.com/mkstrojkatorun

Zapraszamy 
do współpracy


