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JEŻELI JESTEŚ W STANIE COŚ SOBIE WYOBRAZIĆ 
JESTEŚ TEŻ W STANIE TEGO DOKONAĆ

"PROJEKT EXTREME" 
to pierwsza taka inicjatywa wykonywana 

przez Polaka 





MIRON TYMOSZEWICZ 

pasjonat sportów o podwyższonym 
poziomie ryzyka. od najmłodszych lat 
zwiząny ze sportami extremalnymi. 
specjalista w wielu dziedzinach sportowych. 
wyznaje zasadę 
"go big or go home". im wyżej i dalej tym 
lepiej. to, do czego dąży w sporcie ociera się o 
najbardziej zwariowane ewolucje.  
 
 
 
 
"spełnione marzenia nie maja ceny. dlatego 
wciaż za nimi podażam. wiem ze nie ma 
rzeczy niemożliwych. wszystko co sobie w 
życiu wymyślę ma szanse się spełnić, 
ponieważ mam odwagę po to sięgnać".
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moim 
przeznaczeniem jest 

łamanie barier i 
podnoszenie 

poprzeczki w świecie 
sportów extremalnych 



projekt extreme 
 

czyli pełna gama sportów akcji w wykonaniu 
jednego człowieka. będzie to 
największa dawka adrenaliny 

wycisnięta z jednej osoby. ewolucje, które zostały 
zaplanowane do tego projektu są z najwyższej pólki 

świata extreme. niektórych z nich jeszcze nikt nie 
dokonał na świecie. 

jest to pierwsza taka inicjatywa w Polsce. 
  

polegać będzie na wykonaniu 13 zadań extremalnych, 
dotyczących sportów motocyklowych oraz 

deskowych. 
 



13 ZADAŃ PROJEKTU EXTREME 

 

1. Podwójne salto na snowboardzie 

2. Tree flip - czyli salto motocyklem od drzewa 

3. wheelie circle - czyli jazda motocylem na jednym kole po okręgu 

4. drop flip - salto w przód motocyklem bez wyskoczni 

5. drop backflip - salto w tył motocyklem bez wyskoczni 

6. fly board double backflip 

7. skok na kitesurfingu przez molo w Kołobrzegu 

8. fmx 360 - ewolucja w powietrzu na motocyklu 

9. wzbicie się za lodzią na kitesurfingu na stu metrowej linie 

10. frontflip - salto w powietrzu na motocyklu 

11. triple - potrojne salto na wakeboardzie 

12. fire backflip - salto na motorze będąc podpalonym 

13. double backflip - podwójne salto w powietrzu na motocyklu 

  

maksymalny termin na realizacje przedsiewziecia to koniec roku 2020
,



CO I ZA ILE? 

PAKIETY 
SPONSORSKIE 



SPONSOR STRATEGICZNY 
 

nazwa sponsora w tytule wydarzenia 

animacja z logiem sponsora z przodu każdego filmu "projektu 

extreme" 

obrandowanie ubrania

logo na sprzęcie (motocyklu, deskach) 

umieszczenie banerów reklamowych w parku FMX 

prawo do wykorzystania wizerunku zawodnika 

podziękowania na stronach 

możliwość wykorzystania zawodnika do celów marketingowych 

możliwość zaplanowania wyczynu pod wymogi sponsora

umieszczenie loga sponsora podczas imprez z udziałem 

zawodnika

dodatkowe elementy do negocjacji

cena : 50 000 zł 



SPONSOR ZŁOTY 
   logo na sprzęcie (motocyklu, deskach)

   logo w mediach społecznościowych

   umieszczenie banerów reklamowych w parku FMX

   prawo do wykorzystania wizerunku zawodnika 

   podziękowania na stronach

   możliwość wykorzystania zawodnika do celów marketingowych

   umieszczenie loga sponsora podczas imprez z udziałem zawodnika 

   dodatkowe elementy do negocjacji

cena : 25 000 zł 



       logo na sprzęcie (motocyklu, deskach)

       logo w mediach społecznościowych

      umieszczenie banerów reklamowych w parku FMX

      podziękowania na stronach

      możliwość wykorzystania zawodnika do celów marketingowych

      dodatkowe elementy do negocjacji

SPONSOR SREBRNY 

cena : 15 000 zł



SPONOSR BRĄZOWY 
logo na sprzęcie (motocyklu, deskach)

logo w mediach społecznościowych 

podziękowania na stronach

dodatkowe elementy do negocjacji

cena : 6 000 zł



SPONSOR WSPIERAJĄCY 
wsparcie zawodnika produktami państwa firmy 

PAKIETY DOBIERANE SĄ INDYWIDUALNIE



ZAPRASZAM DO 
WSPÓŁPRACY 

kontakt 
tel: +48 790540442 

mail:dirtmiron@o2.pl 


