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Qui som? 

Som el club d'atle0sme Dinami-k de Vilanova i la Geltrú i aquest any emprenem 

un nou projecte amb moltes ganes i il·lusió on l'objec0u principal és la unió de 

totes les persones que hi formen part per crear un gran equip i família Dinami-k, 

nosaltres entenem l'atle0sme com una ac0vitat socialitzadora, integradora i 

d'autoconeixement.  
L'atle0sme comprèn: córrer, saltar i llançar. Aquest esport és màgia i volem 

arribar a formar part del cor e il·lusions dels nostres pe0ts i grans.  
El nostre club està format per gent de totes les edats que els hi agrada aquest 

esport, i després de tot aquest temps de restriccions volem començar una 

temporada al 100% sense posar-nos limitacions. 

Quan comencem? 

Comencem el 13 de setembre i coincidint amb el calendari escolar, però a més a 

més, també organitzem campus de setmana santa i d'es0u. 

Quins són els nostres objec3us? 

Desenvolupar les qualitats Wsiques bàsiques i motrius dels nens i nenes junt amb 

les capacitats socioafec0ves i de cooperació a través de les diferents modalitats 

atlè0ques adequades a l'edat dels nens i nenes i al seu desenvolupament. 

ESCOLA D’ATLETISME CLUB D’ATLETISME

Aprendre les especialitats atlè3ques a través de 
formes jugades.

Aprendre i profunditzar aquelles tècniques o 
tècnica on s’especialitza. 

Crear una bona base coordina3va, i així quan 
siguin més grans 3ndran facilitats per aprendre 
gests nous.

Entendre la compe0ció com una manera de 
conèixer la progressió i lluitar per millorar un 
mateix dia a dia.

Basar el desenvolupament, creixement i millora 
dels nens i nenes no en el resultat espor3u amb 
els altres, sinó en progressió amb un mateix. 

Compromís i esforç com a base.

Diver3r-se , aprendre i relacionar-se. Arribar a par0cipar en el campionat de Catalunya 
de clubs absolut i als campionats de relleus.
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Que fem? 

Tenim un equip tècnic format, però volem i apostem per la formació con0nuada 

i de qualitat per als nostres tècnics, par0cipant per tant en nous cursos, xerrades 

i concentracions. Som conscients que per aconseguir resultats és necessària una 

adaptació con0nuada als nous temps i evolucionar al mateix ritme que 

inves0gacions, nous mètodes d’entrenament, etc… Som conscients que la 

millora con0nuada és la base dels bons resultats, però a més a més som un 

equip amb molta il·lusió per a con0nuar aprenent i creixent al ritme que ho fa la 

societat. 

Actualment estem a l'inici d'inscripcions. Durant les 5 temporades anteriors hem 

voltat sobre els 100 atletes, de totes les categories, a par0r de la sub 8, des dels 

cinc anys, on tenim més gruix d’atletes, fins als setze anys. Cada vegada, els 

nostres atletes són més grans i a poc a poc es va formant un equip més potent a 

les categories superiors. 

Anualment par0cipem en moltes compe0cions, controls i durant aquestes 

úl0mes temporades el gruix d'atletes, a les prèvies, finals catalanes, i finals 

estatals, fins i tot medallistes de diferents especialitats, ha crescut molt. A 

destacar que cada vegada tenim més atletes col·locats més amunt al ranquing. 

Val a dir que hem incrementat la par0cipació en campionats d'Espanya i el nivell 

que tenim actual i la progressió ens diu que cada temporada serà millor, per això 

l'afrontem amb molta il·lusió. Organitzem compe0cions a Vilanova i la Geltrú i 

això fa que molta gent d'altres pobles Vingui fins a Vilanova a compe0r. 

 

Conèixer i gaudir de l’atle3sme. Entendre l’atle0sme com una filosofia de vida, 
lluita, esforç i sacrifici sense oblidar la 
socialització, l’amistat, la diversió i el fet de sen0r 
que formes part d’un grup.

Par3cipar en els campionats de clubs i 
campionats de relleus.

Par0cipar en els campionats de clubs i campionats 
de relleus.
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Memòria temporada 2020-2021 

 
Foto de tots els finalistes als campionats catalans.  

A més, durant la darrera temporada, hem 0ngut 4 atletes par0cipants en el 

campionat d'Espanya: sub-14, 2 a Madrid i una a Sevilla i una par0cipant sub-16 

a Lleida acabant en una 8 posició i per tant sent finalista directe del campionat. 

Aconseguint noves metes. 

Comprenem l'enorme esforç que després de la pandèmia totes les 

organitzacions han hagut de fer, han estat diversos anys durs on l'impacte de la 

Covid ha 0ngut repercussió en les vendes de les organitzacions. Per a la seva 

organització, col·laborar amb el Club Atle0sme Dinami-K Vilanova millorarà la 

seva visibilitat en un nou entorn, l’esport, tenint un impacte publicitari i de 

màrque0ng tant en l'àmbit local com en l'àmbit estatal i, vinculant, a més a més, 

el seu projecte d’empresa, a uns valors (esport net, companyonia, compromís, 
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sacrifici, superació, respecte, millora constants) i foment d'es0l de vida 

saludable. 

Per tant, es pot arribar a ser més compe00u i sostenible orientant l'ac0vitat cap 

a la sostenibilitat econòmica, mediambiental i social, inver0nt en innovació i 

confiant en les persones. 

Col·laborar, permetrà, sense més cost afegit que el del patrocini, millorar 

visibilitat de marca tant online/ off-line, amb la consegüent millora reputacional, 

a l'estar associat a l'esport de base. 

Les compe0cions d'atle0sme, poden arribar a reunir en un cap de setmana a 

més de 300 atletes amb els seus corresponents famílies que rebran l’impacte, de 

primera mà, de la seva marca. 

Així mateix, el club manté un espai web (hjps://clubdinamik.wordpress.com) on 

es publica regularment les ac0vitats dels atletes i que és visitada per aficionats, 

per conèixer les nokcies de l'equip. 

La presència en xarxes socials ha de ser un lloc de creixement per al club, on 

està previst potenciar l'aparició a les xarxes socials de més ús (Instagram, 

Facebook ....), al costat del nom dels nostres patrocinadors. Això és una 

plataforma comercial excepcional i amb un atrac0u evident 

Proposta de patrocini 

Patrocinar al Club Atle0sme Dinami-K Vilanova suposa col·laborar en l'esport de 

base i treballar perquè nous atletes, en diferents llocs facin present la seva 

marca a futurs clients.  

Avantatges per a la marca: 

• Associació a valors posi0us. Patrocinar esport de base és garan0a d'èxit. 
Sempre s’etarà vinculat al foment i promoció d'ac0vitats de millora de la 
qualitat de vida i hàbits de vida saludable 

• Inversió. S'estableix un vincle emocional amb l'esport i els valors. 

• Arribar a més públic objec0u 

https://clubdinamik.wordpress.com
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• Presència a RRSS, 

• Presència en mitjans de comunicació 

• Beneficis fiscals. L'empresa patrocinadora, en qualsevol de les seves 
categories, podrà declarar l'ac0vitat d'interès social, acollint-se a les 
desgravacions fiscals que ordena la Llei 49/2002 -règim fiscal de les 
en0tats sense fins lucra0us i dels incen0us fiscals al mecenatge.  

Avantatges per al club: 

• Finançament parcial el pressupost 

• Abara0r costos d'equipacions d'atletes i entrenadors 

• Millora de materials 

• Formació d'entrenadors 

• Organització de compe0cions 

Condicions de patrocini 

- Patrocini sense exclusivitat. La present opció de patrocini és sense exclusivitat, 

pel fet que ja existeixen contractes de patrocini en vigor amb altres en0tats. Sí 

que es respecta l'exclusivitat relacionada amb sector de producció del 

patrocinador, no adquirint nous compromisos al mateix temps amb altres 

en0tats dedicades al sector de la seva empresa. Dedicades al sector de la seva 

empresa. 

- Patrocini bianual 

- Tipologies de patrocini: 

BANDEROLES COMPETICIÓ 300€

LONA PENJADA INSTAL.LACIÓ 300€

ENTREVISTA XARXES SOCIALS AMB ELS NOSTRES 
ATLETES I LA PUBLICITAT AL DARRERE.

300€

SAMARRETA DE COMPETICIÓ I ESCALFAMENT, 
 DESSUADORA XANDALL

1500€

PANERA NADAL (SORTIR EN ELS DÈCIMS ) Aportació panera, carro compra o 
targeta 
regal.

FULLS DE PROMOCIÓ PER LES ESCOLES 200€


