
KONTAKT RUGBY RUDA ŚLĄSKA
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z naszym klubem

 bądź macie pytania i sugestie zapraszamy do kontaktu:

NASZE ATUTY TO PANSTWA ATUTY

Obecność  
w mediach
O drużynie i naszych występach 
piszą regionalne media, m. in. Ga-
zeta Wyborcza, Dziennik Zachodni, 
Wiadomości Rudzkie. Bywamy 
również obecni na antenie Radia 
Katowice, Antyradia, Radia Silesia 
oraz w TVP 3 Katowice, TVN, TVS, 
TVT i telewizji Sfera. Informacje 
o nas pojawiają się również na 
wielu portalach internetowych. 
Są to między innymi rudaslaska.pl, 
rudaslaska.com.pl, naszemiasto.pl, 
mmsilesia.pl, rugbypolska.pl,  
insilesia.pl, rugby.info.pl, 80minut.pl, 
sportslaski.pl. Dążymy stale do 
nawiązywania nowych kontaktów 
ze stacjami radiowymi i telewi-
zyjnymi, tak by zmaksymalizować 
naszą obecność w środkach 
masowego przekazu.

Burloch Arena

Najistotniejsze korzyści,  
jakie daje sponsoring  
sportowy:

wykreowanie pozytywnych skojarzeń wokół 
marki (sukces, zaangażowanie, zdrowy tryb życia),
obecność w mediach,
według psychologów emocje związane ze sportem 
wpływają na silniejsze utrwalenie eksponowanych 
marek, co jest atutem tego rodzaju reklamy 
wobec innych jej form − w przypadku większych 
przedsiębiorstw, fakt kibicowania jednej drużynie 
podnosi morale pracowników,
bliższa identyfikacja z mieszkańcami miasta.

Dysponujemy jednym z najnowo-
cześniejszych obiektów sporto-
wych w Polsce oraz najlepszym 
w Rudzie Śląskiej. Boisko do 
rugby ze sztuczną nawierzchnią 
swoja jakością w chwili obecnej 
przewyższa podobną na Stadio-
nie Narodowym Rugby w Gdyni.
W zestawieniu z profesjonalnym 
torem rolkarskim okalającym 
boisko, Burloch Arena stanowi 
wyjątkowy w skali kraju obiekt 
umożliwiający uprawianie spor-
tów wymagających najwyższych 
poziomów adrenaliny.

OFERTA SPONSORSKA

Wojciech Kołodziej
Prezes Zarządu

w.kolodziej@rugbyrudaslaska.pl
+ 48 604 225 428

Paweł Łętowski
Wiceprezes Zarządu

p.letowski@rugbyrudaslaska.pl
+ 48 792 955 725

Zapraszamy również na stronę naszego klubu i drużyn:
www.rugbyrudaslaska.pl

www.diablice.rugbyrudaslaska.pl
www.gryfy.rugbyrudaslaska.pl

Kreacja wizerunku i projekt materiałów:
AGENCJA ZVORKA 

www.zvorka.pl

Korzyści płynące 
z inwestycji w sport
Pomijając fakt, jak istotny jest 
sport ze społecznego punktu 
widzenia, pokazujemy, jakie ko-
rzyści może poprzez sponsoring 
sportowy odnieść nowocześnie 
prowadzone przedsiębiorstwo.
Sponsoring sportowy w dzisiej-
szych czasach jest to współpraca 
gwarantująca korzyści obu stro-
nom. Inwestycja w klub sportowy 
to skuteczny sposób promocji 
własnej marki, firmy lub towaru/
usługi, często mający przewagę 
w stosunku do tradycyjnych form 
reklamy, które często są odbiera-
ne, jako natrętne, a przez to stają 
się nieefektywne.



Oferta sponsorska
Kierujemy w Państwa ręce zaproszenie do współpracy z najlepszym 
na Górnym Śląsku klubem rugby. W niniejszej ofercie zawarty 
jest opis korzyści, jakie odnieść może Państwa przedsiębiorstwo 
współpracując z Rugby Ruda Śląska. Znajdziecie tu Państwo rów-
nież historię drużyny, przybliżenie dyscypliny jaką jest rugby  
oraz propozycje nawiązania współpracy.

O Rugby Ruda Śląska
Ta niezwykła dyscyplina od wielu lat 
obecna jest w naszym mieście i regionie. 
Początki śląskiego rugby związane są  
m. in. z Kochłowicami – obecnie dzielnicą 
Rudy Śląskiej. Rugby przywieźli tu 
w latach 50-tych powracający do kraju 
żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zach-
odzie, którzy właśnie tam zetknęli się 
z tym sportem. Rudzkie rugby było na 
tyle silne, że to rugbiści Górnika Uranii 
Kochłowice zostali zaproszeni do rozegrania 
w dniu 15 września 1956 r. w Warszawie 

pierwszego oficjalnego meczu rugby  
po II wojnie światowej w naszym kraju. 
Przeciwnikiem była drużyna AZS AWF 
Warszawa, która zwyciężyła po wyrówn-
anym i zaciętym spotkaniu tylko 3:0.
W 1989 r. rudzcy rugbiści zostali Wicem-
istrzami Polski. W 2007 roku wspólnymi 
wysiłkami udało nam się odrodzić 
tradycje rugby w Rudzie Śląskiej, dzięki 
temu nadal piszemy i rozwijamy dalszy 
ciąg tej pięknej historii.

Nowa historia 
rudzkiego rugby
W rugby gra się obecnie w dwóch odmianach:  
tradycyjną 15-osobową, oraz młodszą 7-osobową.
Ta pierwsza jest bardziej prestiżowa ze względów
historycznych, druga uzyskała olimpijską nobilitację
– zadebiutuje na Igrzyskach Olimpijskich
w Rio de Janeiro w 2016 r.

Powstaje RUGBY CLUB Ruda Śląska
Wznawiamy tradycje i kontynuujemy sukcesy 
rudzkiego rugby.

JUNIORZY
5 miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w Rugby 7 

Zdobycie Pucharu Śląska Juniorów w Rugby 7

SENIORZY
8 miejsce w Polskiej Lidze Rugby 7

JUNIORZY
8 miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w Rugby 15

SENIORZY
awans do najwyższej klasy rozgrywek rugby  
siedmioosobowego w Polsce – EKSTRALIGI RUGBY 7

powołania i regularne występy zawodników RUGBY CLUB 
w reprezentacji Polski Rugby 15 Juniorów

SENIORZY
1 miejsce w turnieju kwalifikacyjnym Polskiej Ligi Rugby 7 w Sosnowcu

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

SENIORKI
powołania i regularne występy 
zawodniczek RUGBY CLUB w reprezentacji  
Polski Rugby 7 kobiet

mŁODZIEżOWCY
6 miejsce w Młodzieżowych (U-23) Mistrzostwach Polski

SENIORZY
7 miejsce w debiutanckim sezonie (2010/11)  
w EKSTRALIDZE RUGBY 7

SENIORKI
4 miejsce w Mistrzostwach Polski Rugby 7 Kobiet 
powołania i regularne występy 
zawodniczek RUGBY CLUB

SENIORZY
5 miejsce w EKSTRALIDZE RUGBY 7 
(sezon 2011/12)

SENIORKI
3 miejsce (brązowy medal)  
w Mistrzostwach Polski  
Rugby 7 Kobiet

SENIORZY
4 miejsce w turnieju finałowym POLSKIEJ RUGBY 7 (sezon 2012/13)

Debiut w rozgrywkach II ligi Rugby 15 

SENIORKI
2 miejsce (srebrny medal) w Mistrzostwach Polski Rugby 7 Kobiet

Powołania zawodniczek do reprezentacji Polski Rugby 7.  
Na mistrzostwach Europy w Pradze Polska zajęła 4 miejsce.

Angelika Piekorz, Anna Szkudlarek, Stella Klinner i Patrycja Bober  
w reprezentacji Polski Kobiet SENIORZY

1 miejsce (złoty medal) w turnieju finałowym 
POLSKIEJ RUGBY 7 (sezon 2013/14)

2 miejsce w debiutanckim sezonie w II Lidze 
Rugby 15 (sezon 2013/14)

SENIORKI
2 miejsce (srebrny medal) w Mistrzostwach 
Polski Rugby 7 Kobiet w sezonie 2013/14 – 
powtórzenie sukcesu z ubiegłego roku  
świadczy o ugruntowanej pozycji DIABLIC  
w polskim kobiecym rugby.

Powołania zawodniczek do reprezentacji 
Polski Rugby 7. Reprezentacja Polski zajmuje 
8 miejsce w Mistrzostwach Europy 
w Bergen.

JUNIORZY
Powołania naszych zawodników do repre-
zentacji Polski Rugby 15 Juniorów.


