CLU B PAT Í RODA
DOSSI ER DE PAT ROCI NA DOR

QUI SOM
El Club Patí Roda va ser fundat l?any 1978 i es dedica fonamentalment a l?ensenyament,
difusió i competició de l?esport de l?hoquei patins. L?any que ve es celebren el 40 an ys
d?història del club i des de la directiva estem dissenyant tot un seguit d?activitats per a fer
visible el club tant a nivell local, com comarcal i de tot el món de l?hoquei a nivell nacional.

LA NOSTRA FORÇA

Per a la temporada 2017-2018 hi ha inscrits a les diferents competicions 13 equips, des del
més petits (escola ? nens i nenes de 4-5 anys) fins a les categories sènior, tant masculina com
femenina. Comptem amb uns 80 jugadors i jugadores que participen en competicions de
diferents àmbits territorials que us exposem a continuació:
-

Equips Escola, Comarcal A i Comarcal B. Nens i nenes d?entre 5 i 7 anys que participen
en l?àmbit de la comarca d?Osona i algunes poblacions veïnes (Ripoll, Olot, Manresa, La
Garriga....).

-

Equips Benjamí i FEM 12. Nens i nenes de 10 a 12 anys. El seu àmbit de competició és
el de la província de Barcelona.

-

Equips Aleví A, Aleví B (12-14 anys), Infantil (14-16 anys) i Júnior (18-20 anys). Àmbit de
competició tot el territori de Catalunya.

-

Equips sèniors. Primera Catalana Masculí i Primera Catalana Femení, que participen en
la segona categoria més alta d?àmbit català. També tenim equips en la Segona Catalana
Masculí i Segona Catalana Femení.

Tots ells participant en l?àmbit de tot Catalunya. Totes les competicions es celebren entre
setembre de 2017 i Juny de 2018. Cada equip juga entre 30 i 35 partits a l?any.

Pat r ocin ador s
Juntament amb els socis, els patrocinadors son el sustent bàsic del club. Ajuda?ns a
patrocinar els nostres equips i col·laboraràs a que molts nens i nenes puguin practicar l?esport
que més els agrada i cobrir les necessitats que el nostre club genera ( fitxes federatives,
arbitratges etc...)

Cat egor ies de pat r ocin i:

Pat r ocin ador Pr in cipal (Període de compromís de 2 anys)
-

(a partir de 2.000? per temporada)

-Logotip en un lloc preferent a l?equipatge de competició, de tots els jugadors i jugadores del
club.
-Panell publicitari "premium" en un lloc preferent del pavelló.
-Anunci en la página d?inici i a la part superior de la web del club.
-Anunci en lloc preferent, en tots els cartells que s?editen per a promocionar els partits
setmanals dels nostres equips i d?altres activitats que el club pugui organitzar.

Pat r ocin ador d?equ ips (Període de compromís de 2 anys)
-

(a partir de 1500? per temporada els 4 equips sèniors)
(a partir de 1000? per temporada primer equip sènior masculí i femení)
(a partir de 500? per temporada per un equip base)

-Logotip en un lloc a escollir a l?equipatge de competició, de tots els jugadors de l?equip triat
(sempre que no tapi el logotip del patrocinador general del club).
-Panell publicitari "premium" en un lloc a escollir entre els espais disponibles del pavelló.
-Inserció en la pagina web del club en l?apartat de patrocinadors.
-Anunci en tots els cartells que s?editen per a promocionar els partits setmanals dels nostres
equips i d?altres activitats que el club pugui organitzar.

Col.labor ador del Clu b (Període de compromís de 1 anys)
-

(Panel ?Premium?a partir de 300? per temporada + disseny i confecció 1er any (90?) *
(Panel ?Standard" a partir de 125? per temporada + disseny i confecció 1er any (60?) *

-Inserció en la pagina web del club en l?apartat col.laboradors.
-Anunci en tots els cartells que s?editen per a promocionar els partits setmanals dels nostres
equips i d?altres activitats que el club pugui organitzar.

* Pan ells pu blicit ar is f ixes Que s?instal·len al Pavelló Municipal de Roda de Ter. Tenim el panell
estàndard (70 x 140 cm) que es col·loquen a la paret del davant de les grades d?espectadors. Panells
?Premium? (140 x 140 cm) que es col·loquen a llocs més visibles com al costat del marcador o allà on

DIFUSIÓ
El Club Pati Roda disposa d?una pagina web pròpia on es poden veure notícies, fotos, partits,
resultats, etc ?
h t t p:/ / w w w.cpr oda.cat

Xar es xar xes socials:
https://www.facebook.com/cproda-1665574653715800/ (amb més de 1290 likes)

https://twitter.com/CPRoda (amb més de 580 seguidors)

-

Premsa: Les cròniques dels partits són publicades setmanalment el dilluns, en El 9
Nou, setmanari d?àmbit comarcal.

-

També publiquem semestralment notícies en la revista municipal de Roda de Ter.

Con t act e:
David (President) 609759489
Dani (Coordinador) 618405285
cprodahoquei@gmail.com
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