Beltzagorri Santutxu E. K.

KIROL-BABESA
Zure laguntzak handitzen gaitu. 21/22 DENBORALDIA

Nortzuk garen
2015. urtean sortutako eskubaloikluba gara.
BABESLE gisa, urteko ekarpen txiki
batetik, zure negozioaren berri eman
dezakezu gure klubaren bidez,
antolatzen ditugun ekitaldietan, gure
taldeen partidetan, webguneko
argitalpenetan, sare sozialetan eta
abarretan eta zure ekarpena oso
lagungarria izango da Santutxuko eta
inguruko 90 haur baino gehiagori
kirola egiten laguntzeko.
Zuzendaritza Batzordea haurren
gurasoek eta auzoko beste pertsona
batzuek osatzen dugu, proiektu hau
modu altruistan aurrera ateratzeko
gogoz.

Gure helburuak
Santutxun
eskubaloia
egitea,
jatorrizko auzo gisa, eta urtero gure
kirol proiektuan parte hartu nahi
duten eskubaloirik gabeko beste
auzo batzuetako haurrak sartzea.
Beheragoko kategorietatik hasita,
non prestakuntzako eskubaloia
bultzatzen baitugu lehiakorraren
ordez, eta talde senior heldu batekin
jarraituz.

Non gauden
Pio Baroja ikastetxean, Behekoa
institutuan, Txurdinaga ikastetxe
publikoan eta Deustuko udal
kiroldegian entrenatzen eta lehiatzen
gara.

Eskubaloia Santutxun
Beltzagorri Santutxu Eskublaoi Klubean, gaur egun, 90 haur
baino gehiago ditugu entrenamendu eta lehiaketetan, eta 20
jokalari senior talde batean.
Gehienak Santutxu auzoko hainbat ikastetxetakoak dira;
Maristak, Begoñazpi, Kirikiño, Karmelo Ikastola, Solokoetxe,
Ángeles Custodios, Berrio-Otxoa, Pío Baroja… 9 talde ditugu,
batzuk mistoak, eskola kirolaren eta kirol federatuaren
kategorietan:
• Benjamin-talde bat
• Kimu-talde bi
• Ume-talde bi
• Kadete-talde bi
• Gazte-talde bat
• Senior-talde bat
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Zer da kirol-babesa?

Eskubaloi-eskola

Kirola babestea da jarduera edo
gertaera bat defendatzea,
zaintzea, bultzatzea, horren
alde izatea, laguntzea.

Beltzagorrin eskubaloian prestatzen jarraitzen dugu, 1996an
Maristak ikastetxean hasitako bideari jarraituz.

Babesten duena ekitaldiaren
edo jardueraren kostu edo
eskakizunen erantzule da,
osorik edo zati batean, bere
buruarentzat presentzia, irudia
eta ospea lortzeko, ekitaldiaren
edo jardueraren zabalkundea
ahalbidetzen duten
komunikazio-euskarrien bidez.
Kirol-babesarekin, Beltzagorri
Santutxu Eskubaloi Klubak
diru-sarrera egonkorrak lortzea
bilatzen du, gure taldeak
lehiaketa guztietan
mantentzeko, aurrekontuak
betetzeko eta jokalarien eta
entrenatzaileen ekipamendua
eta prestakuntza hobetzeko.
Babesle gisa, zure enpresa,
negozioa edo marka zabaltzea
lortzen duzu gure klubaren
bidez, ekipazio, web, sare
sozial, kartel eta abarren bidez.
Baina gure klubaren balioak
zure enpresaren irudira
eramatea ere jasotzen duzu:
kiroltasuna, adiskidetasuna,
ahalegina, gazteria, ariketa
jarduera osasungarri gisa…

Ikastetxe honetara lotuta urte asko eman ondoren, 2015. urtean
gurasoek ikastetxetik bereiztea eta klub berria, BELTZAGORRI
SANTUTXU ESKUBALOI KLUBA, sortzea erabaki zuten.
Denbora horretan guztian, hainbat jokalari, entrenatzaile eta
arbitro trebatu dira gurekin.
Gure ibilbidean, eskola kirolean eta kirol federatuan ez ezik, gure
ingurutik kanpoko pista eta txapelketa batzuetan ere parte
hartzen dugu:
PIN-UGP, Urdanetako Txapelketa, Basauri Cup, Paredes Cup
(Portugal), Villa Mislata (Balentzia), Umeen Espainiako
Txapelketaren sektorea, etc.
Eta hondartzako eskubaloikoetan:
Basauri, Ereaga eta Laredoko Espainiako Txapelketan.
Horrekin batera, gure jokalarietako batzuk
selekzioarekin jokatzeko deituak izaten dira urtero.

Bizkaiko

Beltzagorri Santutxu Eskubaloi Kluba, formalki, irabazi asmorik
gabeko elkarte pribatua da, iraupen mugagabekoa, eskubaloia
sustatu eta praktikatzea helburu duena, batez ere pistan, baina
baita hondartzako eskubaloia eta belar-eskubaloia ere.

2021/2022 denboraldia
Denboraldi honetan, gure eskola-egitura sendotu nahi dugu
eskubaloiko klub gisa, Santutxu, Txurdinaga, Begoña, Bolueta
eta Alde Zaharreko ikastetxeetatik datozen haurrak biltzeko
beharrei erantzuteko.
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2020/21 denboraldian, Beltzagorri Santutxuko taldeek 40 partida baino gehiago jokatu zituzten,
pandemia egonda ere, eta erdiak izan ziren etxeko gisa erabili ahal izan genuen instalazio bakarrean:
Deustuko udal-kiroldegia. 2021/2022 denboraldian, 300 partida baino gehiago jokatuko dira, bai
Deustun, Pio Barojan, Behekoa institutuan eta Txurdinaga ikastetxe publikoan, bai Bizkaiko hainbat
herritan, hala nola Basaurin, Leioan, Getxon, Sestaon, Barakaldon, Mungian, Muskizen, Bermeon
eta Ermuan, baita Bilboko auzoetan ere. Gainera, aurreko denboraldian, Zarautzen jokatu zen euskal
liga kadetera igotzeko faserako sailkatu ginen. Goazen tokietara, taldearen eta gure babesleen izenak
daramatzagu.
Horrez gain, aurreko urteetan Bilboko belar-eskubaloiko jardunaldiak antolatu ditugu, eta Bizkaiko
eta Kantabriako klubetako 700 haurrek parte hartu dute. Txapelketan zehar kanpaina solidarioak
egin ziren: Elikagaien Bankurako janaria bildu, ia 350 kg bildu eta Bilboko Udalaren zurrumurruen
aurkako kanpainan parte hartu genuen.
Zentzu solidario horretan, elkarte eta GKEekin elkarlanean aritu
ohi gara, gure kamiseten bidez ikusgarritasuna emanez. Aurtengo
denboraldian, FADES (Espainiako Harrera Familien Elkartea) eta
BERRIZTU (Familientzako, nerabeentzako, genero-indarkeriaren
biktimentzako eta bestelako kolektiboentzako hezkuntza-elkartea)
dira.
Eta gizartearekiko espiritu solidario eta konprometitu hori klubaren estatutuetatik integratuta
daukagu; izan ere, estatutu horietan jasotzen da ezgaitasuna duten pertsonentzako kirolaren,
emakumeen kirolaren eta kirolaren bidez gizonen eta emakumeen arteko aukera-berdintasunaren
sustapena, eta esparru horretatik genero-indarkeria, euskararen erabilera eta osasuna eta bizimodu
osasungarria prebenitzen laguntzea.
Horrez gain, teknologia digitalen (telefono mugikorrak, sare sozialak...) erabilera arduratsuari
buruzko kode etikoa onartu berri dugu, gure klubean erabilera desegokiak saihesteko.

Helburua eta balioak
Etorkizuneko belaunaldiekin konprometitutako eta arduratsu izango diren gizon-emakumeak hezten
ditugu gaurko haurrak.
Kirolaren bidez pertsonak prestatzeko, beharrezkoa da kirolaren barruan balio positiboak,
konpromisoa, antolaketa, prestakuntza… sartzea.
Haur kirolariaren ongia eta hobekuntza lortu nahi da, pertsona eta jokalari gisa, egoera on eta
txarretan arrakasta etengabe bilatuko duena. Halaber, kirola helduaroan egiten jarraitzea sustatzen
da.
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Ezinbestekoa eta beharrezkoa da helburu eta xede bereko elkarlana, non irabaztea garrantzitsua den,
baina garrantzitsuena nola irabazten dugun eta nola galtzen dugun da. Beltzagorri Santutxu
Eskubaloi Kluba hainbat taldek osatzen dute, eta jokalari, teknikari, delegatu... guztiek ekarpen bera
egiten dute, beraz, batzuen garaipenak guztion garaipenak dira eta batzuen porrotak guztion porrotak
dira.

Kirol-babesaren proposamena
Beltzagorri Santutxu Eskubaloi Kluba babestea elkartearen kezkekin bat egitea da, gure proiektuak
sortzen dituen beharrak asetzea, eta enpresaren marka-irudia proiektu horrek dakartzan balioekin
identifikatzea.
Gure proiektua garatzeko behar den aurrekontua 40.000 € ingurukoa da 2021/22 denboraldirako.
Elastikoetan edo praketan serigrafiak behar dituzten babesak bi denboralditarako eginen dira.
Serigrafiarik behar ez duten babesak urtero egingo dira.
Babes-kategoriak hauek dira:
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Kirolbabesaren
maila

Babesle
ofiziala

Taldearen
babeslea

Zelaiaren
babeslea

Zenbatekoa/
Denboraldia

Kontraprestazioa

3.000 €
(2 denboraldiko
konpromisoa)

Logotipoa edo izena koloretan, klubeko talde guztien
kamiseten aurrealdean
Logotipoa edo izena klubaren euskarri grafikoetan, asteko
karteldegian izan ezik
Promozio jardueretan presentzia

1.500 €

Enpresaren izena klubeko talde baten izen ofizialaren parte
izango da
Logotipoa edo izena klubaren euskarri grafikoetan, asteko
karteldegian izan ezik
Promozio jardueretan presentzia

500 €

Pankarta edo lurzoruaren erakusgailua (roller), 2x1 m
tamainakoa, enpresaren logotipoa edo izena duena, etxeko
talde gisako partidetan zelaian jarriko dena
Logotipoa edo izena klubaren euskarri grafikoetan, asteko
karteldegian izan ezik
Promozio jardueretan presentzia

300 €
Laguntzaile 1 (2 denboraldiko
konpromisoa)

Logotipoa edo izena koloretan, klubeko talde baten kamiseten
aurrealdean
Logotipoa edo izena klubaren euskarri grafikoetan, asteko
karteldegian izan ezik
Promozio jardueretan presentzia

150 €
Laguntzaile 2 (2 denboraldiko
konpromisoa)

Logotipoa edo izena koloretan, klubeko talde baten kamiseten
mahuka batean edo praken zango baten aurrealdean
Logotipoa edo izena klubaren euskarri grafikoetan, asteko
karteldegian izan ezik
Promozio jardueretan presentzia

Belareskubaloiko
jardunaldia

700 €

Logotipoa edo izena txapelketaren kamiseten aurrealdean
Logotipoa edo izena jardunaldiarekin lotuta dauden klubaren
euskarri grafikoetan
Jardunaldiko promozio jardueretan presentzia

Zalea

50 €

Logotipoa edo izena klubeko partiden asteko karteldegian

0 Lerroa

Egoki
deritzozuna

Kolaboratzaileen atalean agertu webgunean

Proiektu honetan ekarpenaren bat egiten duten guztien izena Beltzagorri Santutxu Eskubaloi
Klubeko web orriko babesleen atalean agertuko da.
Klubak eskubidea du klubaren balioen kontrakoak izan daitezkeen babesleak baztertzeko.
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Onura fiskalak
Une bakoitzean indarrean dagoen zerga araudiaren arabera, eskola edo federazio mailako kirol
jarduerak babesteak kenkari fiskalak izateko eskubidea ematen du sozietateen gaineko zergaren edo
pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpenean. Hori horrela da, Bizkaiko Foru
Aldundiak jarduera hori lehentasunezkotzat jotzen duelako.

Kirol-babesaren xehetasunak

Logotipoa edo izena klubeko kamiseten aurrealdean
Onartutako diseinua Beltzagorriko Santutxu Eskubaloi Klubeko
jokalariek parte hartzen duten lehiaketa, liga eta txapelketa ofizial zein
lagunartekoetan erabiltzen dituzten elastikoetan erabiliko da.

Logotipoa edo izena klubeko talde baten kamiseten mahuka batean edo praken
zango baten aurrealdean
Onartutako diseinua Beltzagorriko Santutxu
Eskubaloi Klubeko jokalariek parte hartzen
duten lehiaketa, liga eta txapelketa ofizial zein
lagunartekoetan erabiltzen dituzten elastikoetan
edo praken zangoan erabiliko da

Babeslearen izena taldearen izen ofizilaren barruan
Klubeko talde batek babeslearen izena izango du, Beltzagorrirekin batera. Izen hori denboraldiko
sailkapen, lehiaketa ofizial eta lagunarteko guztietan agertuko da.

Logotipoa edo izena kolore batean, belar-eskubaloiko
jardunaldietako kamiseten aurrealdean
Onartutako diseinua Beltzagorri Santutxu Eskubaloi Klubak antolatutako
belar-eskubaloiko jardunaldietan parte hartzen dutenei banatzen zaizkien
elastikoetan erabiliko da. 2017.eko edizioan 400 kamiseta izan ziren.
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Partidak aurkezteko kartelak
Astero partiduen karteldegia Santutxu, Txurdinaga eta Begoñako
hainbat lekutan jartzen da. Horrez gain, karteldegia web orrian eta
sare sozialetan argitaratzen da.

Pankarta edo “Roller”
Onartutako diseinua zintzilikatzeko pankarta batean edo
zutikako euskarri batean zelai batean erabiliko da, 2 x 1 metro
tamainakoa, Beltzagorriko etxeko talde gisa partidetan.

Webgunea
Babesleen aipamena klubaren webgunean.

0 Lerroa
Zero ilara baten ideia hau da: babestu nahi baduzu eta enpresa gisa gure euskarrietan edo arropan
agertzea interesatzen ez bazaizu edo kirol-babes modalitatea ez dago proposatzen dizugunen artean,
hori da egiteko modua.

Zure erara
Kirol-babesa eman nahi badiguzu eta proposatzen dizugun ereduetatik gustuko ez baduzu, prest
gaude zure babes-iradokizunetarako.
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Gurekin harremanetan jarri

Beltzagorri Santutxu Eskubaloi Kluba
NIF: G95812848

Tlf.: 722 36 54 02
www.beltzagorrisantutxu.com
beltzagorrisantutxu@gmail.com
Calle María Aguirre nº 3, 1º A
48006, Bilbao, Bizkaia
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