
Vážená paní, vážený pane,

ráda bych Vás velmi krátce seznámila s novým jezdeckým projektem Český bezudidlový spolek. 

Moderní jezdectví čekalo již mnoho let na vznik tohoto alternativního projektu. Na vznik oficiálních závodů,
kde jezdci na koních mohou startovat bez udidel a dalších omezení. 
Náš spolek sdružuje mladé, nadšené a energické lidi s vášní pro koně. 
Zájem o koně v České republice každý rok roste a mi se snažíme lidem ukázat krásnou nenásilnou cestu ke 
koňskému porozumnění. Přinášíme do českého jezdectví neznámé disciplíny a také zpřístupňujeme již 
známé disciplíny jezdcům, kteří se chtějí stále zlepšovat a dokázat závodit bez udidel, bez uzdeček i třeba 
bez sedel. 

Tím vším boříme staré mýty a náš spolek se těší velkého zájmu jak ze strany jezdců, tak ze strany diváků 
nekoňáků. Všichni se velmi těší na historicky první Mistrovství ČR v bezudidlovém jezdectví, což 
dokazuje například fakt, že naši událost na facebooku vidělo téměř 100 tis lidí a to bez jakékoliv placené 
reklamy.

Buďte součástí historie i budoucnosti. Staňte se naším partnerem, sponzorem. Budete vidět, slyšet a hlavně
pomůžete dobré věci. Pokud Vás nabídka oslovila, napište nám prosím Váš zájem, návrh nebo nápad na 
email info@bezudidlovyspolek.cz domluvíme s Vámi nabídku na míru.

V závislosti na výši poskytnutého daru Vám nabídneme následující služby:
• umístění reklamních banerů na Mistrovství České republiky v bezudidlovém jezdectví a na dalších 

závodech pořádaných spolkem
• umístění loga a inzerátu na plakátu s programem Mistrovství ČR
• umístění loga a textu o Vaší firmě na našich webových stránkách
• napíšeme pro Vás PR článek na náš blog (v případě souvislosti Vaší firmy s jezdectvím)
• sdílení a doporučení Vaší firmy na našich sociálních sítích a to opakovaně, či pravidelně (včetně 

doložení počtu oslovených osob)
• testování a recenze na Vaše produkty (v případě souvislosti Vaší firmy s jezdectvím)
• umístění loga na závodních dečkách týmu, či dekorovacích dekách pro vítěze Mistrovství 
• umístění loga na závodních překážkách
• fotodokumentace umístěných reprezentačních ploch při Mistrovství a dalších závodech
• vyhlášení Vaší firmy jako sponzora na Mistrovství ČR
• bezplatný pronájem plochy na prodejní stánek na Mistrovství ČR a dalších závodech

V případě finanční i materiální podpory jsme připraveni s vámi uzavřít smlouvu o poskytnutí sponzorského
daru. Poskytnuté dary si můžete zahrnout do nákladů a lze jimi snížit základ daně.

Děkuji za přečtění a budu se těšit na Vaši odpověď.

Za Český bezudidlový spolek
Mluvčí Anna Kohútová 
Lužany č.p. 6
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info@bezudidlovyspolek.cz
www.bezudidlovyspolek.cz
tel. 731 256 672
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