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Шановні пане та панове!

Дуже приємно, що Ви присвятили хвилю уваги Калуському футболу. Вперше
звертаємось персонально до Вас з проханням про допомогу.

Калуш здавна славиться своїми спортивними традиціями. Зокрема калуський «Хімік»
(1947-1995 р.р.) - найбільш титулований футбольний клуб в Івано-Франківській області.
-

В чемпіонаті області: золото - 13, срібло - 9, бронза - 4 рази
Перемоги в Кубку області: 14 разів
Учасник чемпіонату України серед КФК: 20 разів
Учасник 2 ліги ПФЛ: 10 разів - з 1995 р. до 2005 р.
Переможець 2 ліги ПФЛ: 2002/2003
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Перевершити досягнення калушан в найближчі роки не вдасться нікому.

ФК «Хімік» - команда, що залишила слід в серцях уболівальників!

В другій лізі калушани дебютували вже під новою назвою ФК «Калуш». З 2005-го року
команда грає в чемпіонаті області, однак через брак фінансування з сезону в сезон йде в
нижній частині турнірної таблиці. В 2010-му році ФК «Калуш» припинив свою участь в
чемпіонаті вже після першого кола.

2011 рік ФК «Калуш» розпочав в другій лізі обласного чемпіонату. За всю свою
багаторічну історію в нижчому дивізіоні чемпіонату області калушани грають вперше.

Калуські уболівальники, ветерани футболу організувались у громадську організацію,
основною метою діяльності якої є створення умов для постійної діяльності професійної
футбольної команди в м. Калуші, відродження та примноження традицій Калуського
футболу, популяризації футболу серед населення, а також пропаганди його
оздоровчого і соціально-культурного значення.

Громадська організація Футбольний Клуб «Калуш» є неприбутковою, всі надходження
від членських та спонсорських внесків можуть направлятись тільки на статутну
діяльність.

Як відомо, в наші дні спорт без спонсорської допомоги існувати не може. Тому через
недостатнє та нестабільне фінансування ФК «Калуш» участь команди в обласних
турнірах є під загрозою. Ми просимо Вас розглянути можливість надання будь-якої
фінансової допомоги, яка буде використана на фінансування затвердженого бюджету
ФК.

В свою чергу Громадська організація Футбольний Клуб «Калуш» буде сприяти
популяризації спонсора в нашому місті та районі, розміщати матеріали про спонсорську
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допомогу в міських, районних та обласних ЗМІ, радіо, телебаченні а також в мережі
Інтернет.

Розрахунковий рахунок Громадської організації ФК «Калуш»:

р/р 26006052512079 в ПАТ КБ «ПриватБанк», м.
Івано-Франківськ
МФО 336677, Ідентифікаційний код: 37689918
Будемо Вам вдячні за надання допомоги та залучення до створення нової сторінки
Калуського футболу.

З повагою, Правління ГО ФК «Калуш»
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