
TENIS  

DO ŠKÔL

Začni hrať...a už neprestaneš

Tenis je ľahký, zábavný a zdravý

Reklamná ponuka



Nový projekt Slovenského tenisového zväzu a Štátneho Pedagogického Ústavu na skvalitnenie  
výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov 1. – 4. ročníka Základných škôl. 6 – 10 ročné deti v rámci  

hodín telesnej výchovy získajú základy tenisu.

TENIS DO ŠKÔL

1. CIEĽ

Zaviesť tento program v rámci normálneho 
vyučovania na 400 ZŠ  
na Slovensku – 50 v každom kraji.   
T. j. umožniť absolvovať základy 
tenisu 15 tisíc deťom.

2. AKO TO FUNGUJE?

STZ – vyškolí učiteľov a zaplatí 50% (432 €)
„Tenisového balíčka“ pre každú školu.

ŠKOLA – zaplatí 50% (432 €) balíčka a zaradí 
program „Tenis do škôl“ do učebných osnov 
telesnej výchovy.  

Mnohé základné školy, hlavne malé, nemajú 
ani 432 € vo svojom rozpočte. Preto sme sa 
rozhodli osloviť obchodných partnerov, aby podporili projekt 
zakúpením „Tenisových balíčkov“ pre školy. Znamená to, že STZ 
zaplatí jednu polovicu, teda 432 €, na druhú polovicu rovnakou 
sumou prispeje obchodný partner.

3. PREZENTÁCIA PARTNEROV PROJEKTU

 Informácia o projekte, prezentácia partnerov 
projektu na internetovej stránke www.stz.sk.

  Prezentácia v tlačovinách vydávaných 
počas súťažných akcií STZ, vrátane 
medzinárodných turnajov.

BONUS

  Prezentácia partnerov projektu 
počas finále Detského Fed Cupu 
a Davis Cupu, ktoré sa uskutoční 
v priestoroch Národného tenisového 
centra 2. – 4. októbra 2015.

  Umiestnenie reklamného banneru v rozmere  
1 x 3 m na štadióne.

  Umiestnenie dvoch reklamných bannerov  
v rozmere 1 x 3 m počas turnaja  
Slovak Open v zábere TV kamier.



5. FINANČNÝ PRÍSPEVOK

Finančný príspevok na zakúpenie 36 balíčkov (určených 
pre 36 základných škôl) je 15 000 €

Finančný príspevok na zakúpenie 24 balíčkov (určených 
pre 24 základných škôl) je 10 000 €

Finančný príspevok na zakúpenie 12 balíčkov (určených 
pre 12 základných škôl) je 5000 €

Finančný príspevok na zakúpenie 6 balíčkov  
(určených pre 6 základných škôl) je 3000 €

TENIS DO ŠKÔL

 4. CENA TENISOVÉHO BALÍČKA

Odporúčaný „Tenisový balíček“ (v sume 864 €) 
pre jednu základnú školu obsahuje:

   60 ks plastových detských rakiet  
(6-8 ročné deti)

   120 ks penových (soft) loptičiek  
(6 - 8 ročné deti)

   25 ks tenisových rakiet pre deti 
 (8-10 ročné deti)

   60 ks zmäkčených tenisových lôpt  
pre deti (8 - 10 ročné deti)

  2 ks tenisových rakiet pre učiteľov

  Metodický materiál „Tenis do škôl“

Slovenský tenisový zväz vám ďakuje za zváženie reklamnej ponuky.

V prípade záujmu volajte:

Igor Moška 0903 713 669, Andrea Kostíková 0903 184 234,  

sekretariát STZ 02 4920 9802


