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NAJLEPSZY FUTSALOWY ZESPÓŁ NA OPOLSZCZYŹNIE



Berland Komprachcice Futsal Team jest jedną z

najbardziej rozpoznawalnych drużyn sportowych na

Opolszczyźnie. Kontynuuje bogate, futsalowe tradycje, jakie

na przełomie lat 80-tych i 90-tych ubiegłego stulecia

zapoczątkowano w stolicy naszego województwa. Halowa

piłka nożna pięcioosobowa z roku na rok cieszyła się (i cieszy

się nadal) rosnącą popularnością. Klub przez lata

rywalizował w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce

notując na swoim koncie liczne sukcesy, do których zaliczyć

można m.in. tytuł drugiego wicemistrza Polski w sezonie

2003/2004.

O NAS :



Obecnie, nasz klub rywalizuje na szczeblu centralnym

PZPN w 1 Polskiej Lidze Futsalu osiągając w minionym sezonie

dobre wyniki, kończąc swój udział na mecie sezonu na 4 miejscu

w tabeli. Możliwość toczenia rywalizacji „ramię w ramię” z klubami

z większych ośrodków, tj .Gliwice, Rzeszów, Lublin, Tychy, Ruda

Śląska, Polkowice czy Pyskowice, to dla nas dodatkowy bodziec do

działania. Klub jest stabilny finansowo i organizacyjnie. W naszej

drużynie oprócz utalentowanych zawodników z Opolszczyzny grają

piłkarze z kilku europejskich państw. Nasza działalność cieszy się

dużym zainteresowaniem kibiców, mediów, lokalnych oficjeli oraz

przedstawicieli świata biznesu.

O NAS :



O NAS:
Nasze mecze, rozgrywane w hali komprachcickiego OSiRu, ogląda zazwyczaj

komplet publiczności, co wskazuje, że na Opolszczyźnie jest stale rosnące

zapotrzebowanie na rywalizację na najwyższym, futsalowym poziomie. Z tego

względu, my – zarządzający klubem, stawiamy przed sobą jasno sformułowany,

ambitny cel: AWANS DO EKSTRAKLASY !



• Od sezonu 2019/2020 w klubie swoją pracę rozpocznie Selekcjoner 
Reprezentacji Polski w Futsalu Błażej Korczyński. Najjaśniejsza postać 
polskiego futsalu w ostatnich latach, jako zawodnik Błażej zdobywał 
pięciokrotnie tytuł Mistrza Polski w Futsalu. 



MOTTO :



MECZ Z REPREZENTACJĄ POLSKI W FUTSALU



NASZE PLANY i OSIĄGNIĘCIA :

Klub to nie tylko drużyna seniorów. Praca z młodzieżą to nasz absolutny

priorytet. Długofalowy projekt polegający na masowym szkoleniu

„narybku” sprawił, iż drużyna do lat 16 Berland Komprachcice

awansowała w roku 2016 do Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu

w swojej kategorii wiekowej. Ten sam zespół w roku 2018 odniósł

sukces, biorąc udział w Mistrzostwach Polski do lat 18 i zdobywając

pierwszy medal w historii województwa opolskiego. Ponadto, klub od

wielu lat pozostaje organizatorem największej środowiskowej ligi futsalu

w województwie opolskim, która rokrocznie gromadzi przeszło 300

halowych piłkarzy – amatorów. W niedalekiej przyszłości planujemy

powołanie do życia kolejnych grup młodzieżowych.



Świadomi faktu, że każda działalność wiąże się z potrzebami

finansowymi, kierujemy do Państwa nasze zapytanie. Klub stawia

przed sobą ambitne plany rozwoju. Awans sportowy wiąże się

nierozerwalnie z koniecznością ponoszenia większych wydatków.

Nie zadowalamy się bowiem tym, co mamy. Prawdą jest, że bez

pomocy dobroczyńców, którym wspieranie prosportowych inicjatyw

leży na sercu, owe plany będą trudne do zrealizowania.

Dlatego też zwracamy się do firm oraz osób 

prywatnych z uprzejmą prośbą o wsparcie 

finansowe naszej działalności.



W zamian za wsparcie, w zależności od jego wymiaru, możemy zaproponować
udostępnienie powierzchni hali sportowej dla umieszczenia banerów reklamowych
ekspozycję logo sponsora na koszulkach zawodników
ekspozycję logo sponsora oraz promocję na oficjalnej stronie internetowej klubu i na 
łamach portali społecznościowych (profil klubu)

ekspozycję logo sponsora na profesjonalnie opracowanym plakacie przedmeczowym
informację spikera o sponsorze podczas meczów mistrzowskich
nazwanie jednego z organizowanych turniejów imieniem sponsora np. „Firma” Cup
certyfikat z podziękowaniami za wsparcie klubu

Sponsoring pojmujemy jako obustronne zaufanie.
Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje. 
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PROMOCJA: 

ULOTKI

BANERY NA 
GŁÓWNYCH 

ULICACH OPOLA

PLAKATY



DLA KIBICÓW :   

SZALIKI

KOSZULKI

KUBKI

SMYCZE

BRELOKI

DŁUGOPISY

ZAPALNICZKI

WLEPKI



ORGANIZUJEMY I WSPIERAMY: 

MIKOŁAJKI 2016

GRY I ZABAWY DLA KIBICÓWPOMAGAMY NAJMŁODSZYM W SPEŁNIANIU MARZEŃ 

CAŁA POLSKA 
CZYTA DZIECIOM-
MY TEŻ CZYTAMY 



STRONA I FACEBOOK





CAŁA RODZINA BERLANDU KOMPRACHCICE. ZAPRASZAMY DO 
DOŁĄCZENIA DO NIEJ!



KONTAKT:

BERLAND KOMPRACHICE FUTSAL TEAM 
Gminny Klub Sportowy GKS Komprachcice

ul. Rolnicza 8, 46-070 Komprachcice
Województwo Opolskie

NIP: 991-043-62-71
NR KONTA: ALIOR Centrala

57 2490 0005 0000 4600 4331 5138

Manager
Grzegorz Lachowicz
tel. kom. +48 501 651 523
futsalkomprachcice@gmail.com

Trenerzy:
Błażej Korczyński
Dariusz Lubczyński
Trenerzy grup młodzieżowych:
Andrzej Sapa
Grzegorz Lachowicz

Promocja
Marketing
Patrycja Wedler
tel. kom. +48 600 941 547

Email:
pat.wedler@gmail.comRzecznik prasowy

Karol Jurkiewicz
tel. kom. +48 600 095 167
kar.jurkiewicz@gmail.com
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