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Skra Warszawa to Klub o długoletniej historii. W grudniu bieżącego roku Klub będzie obchodził swoje
100 urodziny. Fundacja na rzecz promocji i rozwoju „Czas dla Rugby” wspiera Skrę Warszawa od początku
swojej działalności. Z okazji tak okrągłego jubileuszu postanowiliśmy powołać do życia platformę inicjatywy
partnerskiej o wspaniałej idei, a mianowicie „Klub 100” Skry Warszawa. Koncepcja ta ma na celu
wspomaganie rozwoju sekcji młodzieżowych Skry Warszawa oraz szerokorozumianą promocję rugby wśród
dzieci i młodzieży. Ze swojej strony liczymy na ,integrację zarówno środowiska kibiców rugby w Polsce jak i
osób dotychczas niezwiązanych z tym sportem, które będą chciały wesprzeć nasze projekty. W ramach „Klubu
100” chcielibyśmy zrzeszyć min. 100 podmiotów, które podpiszą z Nami umowę i będą Nas wspierać
miesięcznie kwotą nie mniejszą niż 200 zł.

Na co zostaną przeznaczone zebrane przez Nas środki?
1. Dążymy to tego aby pozyskać jak największą grupę dzieci i młodzieży trenujących rugby w barwach
Skry Warszawa, abyśmy mogli startować w turniejach we wszystkich grupach wiekowych czyli:
mikrusy, mini żaki, żaki, kadeci, młodzicy oraz juniorzy.
2. Będziemy wspomagać Klub Skra Warszawa w rozwoju nowych lokalizacji treningowych (opłaty za
boiska, trenerów)
3. Będziemy wspomagać Klub Skra Warszawa w zakupie niezbędnego sprzętu do treningu dla dzieci i
młodzieży.
4. Będziemy wspierać sekcje dzieci i młodzieży Klubu Skra Warszawa w organizacji wyjazdów na
mecze i turnieje w całej Polsce.
5. Chcemy wspierać dzieci i młodzież trenującą w barwach Skry Warszawa, która znajduje się w trudnej
sytuacji materialnej w zakupie strojów do treningu, wyjazdach na obozy treningowe.
6. Z części pozyskanych środków chcemy dofinansować ubezpieczenia dla drużyny Seniorów Skra
Warszawa.
Dlaczego zależy Nam na comiesięcznych wpłatach?
Dzięki takiej formie wsparcia będziemy jako Fundacja mogli planować długofalowo nasze projekty.
Pewność wpłynięcia na Nasze konto konkretnej kwoty umożliwi Nam ułożenie precyzyjnego harmonogramu
działania, wyboru turniejów na jakie pojadą Nasi podopieczni, wybór konkretnego boiska do treningu czy
destynacji na obozy letnie i zimowe.

W jaki sposób będzie można dowiedzieć się o wykorzystaniu środków wpłacanych przez członków
klubu?
Jako Fundacja postaramy się informować o wszystkich przedsięwzięciach jakie będziemy realizować
ze środków zebranych w ramach „Klubu 100” Skry Warszawa na Naszych social mediach.
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