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Понуда за спонзорство 

 

Поштовани, 

Рафтинг асоцијација Србије (РАС) и Спортско удружење Соко Лим из 
Прибоја Вас позивају на : 

 

РАФТИНГ СА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈОМ СРБИЈЕ 

 

Од 01. до 07. Јула 2019 , у Бања Луци, на реци Врбасу ће се одржати Европско 
Првенство у рафтингу на коме се очекује учешће преко 20 репрезентација. 

Србију ће представљати сениорски тим у мушкој конкуренцији, и млада 
репрезентација до 23 године у женској конкуренцији. 

Рафтинг асоцијација Србије и СУ Соко Лим Вас позивају да у склопу припрема 
за Европско Првенство будете део РАФТИНГ ТИМА СРБИЈЕ. 

Крајем маја и током јуна месеца, репрезентација Србије у рафтингу ће 
тренирати на нашим рекама, па Вас позивамо да и Ви дођете на рафтинг и 
уживате у лепоти наших планинских река, осетите задовољство и узбуђење 
које пружа рафтинг и подржите нашу репрезентацију у свом походу на 
европске трофеје. 

http://www.raft.rs/


За Вашу Компанију представљамо следеће спонзорске пакете : 

1. ПАКЕТ 25 укључује : 
- Рафтинг Лимом за 25 особа, са коришћењем комплетне 

професионалне опреме за рафтинг (такмичарски рафтинг чамци, 
весла, сигурносне кациге и прслуци, неопренска одела и чизме) са 
водичима чамаца и рафтинг репрезентацијом Србије  

- Рекламни банер на сајту Рафтинг асоцијације Србије www.raft.rs у 
трајању од 6 месеци 

- Могућност постављања лога Ваше компаније на опрему коју ће 
репрезентација Србије носити током Европског првенства 

ЦЕНА СПОНЗОРСКОГ ПАКЕТА 25 ИЗНОСИ 75000 ДИНАРА 

2. ПАКЕТ 50 укључује : 
- Рафтинг Лимом за 50 особа, са коришћењем комплетне 

професионалне опреме за рафтинг (такмичарски рафтинг чамци, 
весла, сигурносне кациге и прслуци, неопренска одела и чизме) са 
водичима чамаца и рафтинг репрезентацијом Србије  

- Рекламни банер на сајту Рафтинг асоцијације Србије www.raft.rs у 
трајању од годину дана 

- Могућност постављања лога Ваше компаније на опрему коју ће 
репрезентација Србије носити током Европског првенства 

ЦЕНА СПОНЗОРСКОГ ПАКЕТА 50 ИЗНОСИ 150000 ДИНАРА 

 

У очекивању добре и успешне сарадње са Вашом Компанијом, срдачно Вас 
поздрављамо. 

 

Рафтинг асоцијација Србије 

Председник РАС                                                                              Потпредседник РАС 

Дејан Пузовић                                                                                                Душан Јокић 
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О нама : 

Рафтинг асоцијација Србије је основана 7.јула 2018 године у Прибоју, када је 
одржан Евро куп под окриљем Интернационалне Рафтинг Федерације (IRF – 
www.internationalrafting.com ). РАС је основало 15 клубова из Србије који су 
учествовали на том купу. 

У Прибоју је 12-14.априла 2019, одржано Првенство Србије у рафтингу, 
Универзитетско првенство Србије и ИРФ Евро куп са учешћем 32 екипе из 
Србије, Босне и Херцеговине и Бугарске. Првенство Србије у Прибоју је 
медијски пропраћено од стране више локалних медијских кућа и интернет 
портала као и од стране Интернационалне рафтинг федерације. 

Рафтинг асоцијација Србије је у априлу 2019, постала придружени члан ИРФ, 
а у мају 2019 и пуноправни члан Интернационалне рафтинг федерације. 

Рафтинг асоцијацију Србије чини 19 клубова из преко 15 градова, са 
тенденцијом да се више клубова и удружења која се баве рафтингом укључе 
у рад РАС. 

На Универзитетском првенству Србије у Прибоју је учествовало 5 факултета, 
а РАС је потписала споразуме о сарадњи са неколико факултета и 
универзитетских спортских савеза. 

 

Подаци : 

Рафтинг асоцијација Србије - РАС 

Адреса : Драгољуба Савића 228, 31330 Прибој 

Сајт : www.raft.rs             Е-пошта : info@raft.rs 

Телефон : +381649149393         +38163211648 

Матични број : 28716222      ПИБ : 111212575 

Текући рачун : 205-267082-62 
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