
 

 

Koostööpakkumine Tule Merele! 

 

Euroopa Meister 2009.a. Zoom8 klassi purjetamises, Anna Pohlak, on öelnud: Purjetamine kasvatab 

lapsest iseseisva inimese, on parim isiksuse kujundamisel.  

Eesti Spordiselts Kalev alustas tegevust 1947.a. ning purjespordikool selle juurde loodi 1977.a. Meie 

purjespordikoolist on välja kasvanud mitmed Eesti nimekad sportlased, eesotsas Tõnu ja Toomas 

Tõnistega, praeguse aja Eesti parim purjetaja Denis Karpak, ning tulemas on lisa. Koolitame poisse ja 

tüdrukuid alates 8. eluaastast, kelle esimene kokkupuude on väikese Optimist klassi purjekaga. Meie 

koolis õpib 85 last ja noort vanuses 8-19 aastat. 

 

Eesti Spordiseltsi Kalev Purjespordikool kutsub ka Teie ettevõtet uuel aastal lähemalt tutvust tegema 

purjetamisega. 

Meie sooviks on leida koostööpartnereid, kelle abiga arendada laste- ja noorte purjespordi võimalusi 
ning kasvatada järgmiseid Eesti olümpialasi. 

Teame, et koostöö saab olla ikka ainult kahepoolne ning pakume vastu Teie ettevõttele ja kollektiivile 

võimalusi purjetamises ja merega üldisemalt kaasa lüüa. 

 

Oleme kokkulepetes paindlikud ja valmis arutama kõike võimalusi, kuid pakume siinkohal välja 

üldised ideed ja võimalused. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Pootsmani 

fänniklubi 
Madruse 

pakett 

Tüürime

he 

pakett 

Kapteni 

pakett 

  100 € 1 000 € 5 000 € 15 000 € 

Hooaeg 2014 • • • • 

Teie ettevõtte logo koolivormi riietel (ca 60Tk)   • • • 

Teie ettevõtte logo kjk.ee kodulehel  • • • • 

Võimalus jagada võistlustel auhinnalisi reklaamkingitusi • • • • 

Teie ettevõtte lipp Kalevi Jahtklubis     • • 

Reklaampind bannerile Kalevi Jahtklubi territooriumil     • • 

Teie ettevõtte logo Optimist/Zoom paatidel (5 Tk)     • • 

Purjetamise algõppe korraldamine Teie personali lastele 

vanuses 9-12.a *. 1 kursus mõlemal hooajal 
    • • 

Väljasõit purjekaga/kaatriga Teie kollektiivile Tallinna lahel 
(kuni 8 reisijat), mõlemal hooajal 

    • • 

Hooajad 2014 ja 2015       • 

Teie ettevõtte logo Optimist/Zoom purjedel (5 Tk)       • 

Teie ettevõtte nimeline ESS Kalev Purjespordikooli 

Optimistide võistlus 2014 ja 2015 hooajal 
      • 

* Grupis kuni 8 last, 8 õppekorda. (tavamaksumus oleks 60€ lapse kohta). 1 kord 

mõlemal hooajal. Kursused toimuvad Pirital. 

Teie ettevõtte reklaami esitlemine jõuab hooaja jooksul tuhandete silmapaarideni 

treeningutel ja võistlustel, lisaks mitmetesse meediakajastustesseja sotsiaalmeediasse. 

Reklaammaterjalide (logod, lipp, meened jms) tootmine oleks sponsori kulul. 

MTÜ ESS Kalev Jahtklubi on kantud tulumaksusoodustusega MTÜ-de nimekirja, mistõttu 

ei tule Teie ettevõttel tasuda toetuselt täiendavat tulumaksu. 

Kui Teie soovid ei kattu siintoodud näidetega, võtke ühendust ja arutame! 

 

 

ESS Kalev Jahtklubi Purjespordikool 

www.kjk.ee       mart@kjk.ee 

www.facebook.com/kalevpsk 


