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PROŠNJA ZA SPONZORSTVO/DONATORSTVO



Spoštovani!
Iskreno se Vam zahvaljujem, da ste si vzeli čas in da 
prebirate te vrstice. Zavedam se, da nisem edina, ki se 
je obrnila na Vas s prošnjo za finančno sodelovanje. 
Kljub temu sem se odločila, da Vas prosim za 

donatorsko ali sponzorsko podporo.

VV upanju, da mi boste prisluhnili in mi pomagali po 
Vaših najboljših močeh, mi dovolite, da se Vam na 

kratko predstavim.



O meni
Ime mi je Nika, stara sem  15 let in obiskujem 
prvi letnik Srednje biotehniške šole Maribor. 
Ljubezen do konjev mi je privzgojil moj, zdaj 
že pokojni dedek, ki me je zelo rad peljal v 
družbo teh mogočnih živali. Prvega konja 
sem dobila v priljubljeni oddaji Dan najlepših 
sanj in od takrat naprej so konji moja prva in 
najnajvečja ljubezen. Tako kot vsaki pravi 
ljubezni, namenjam največ prostega časa 
konjeništvu in negi svojih konjev.

Ukvarjam se s preskakovanjem ovir. Tako 
vsak dan namenim tri do štiri ure svojima 
konjema. Sem zelo disciplinirana, vztrajna in 
vestna, včasih tudi malo trmasta. To pa so 
lastnosti, ki so potrebne za dobrega jahača, 
kot je to nekdaj izjavil moj trener.

TTemu športu sem predana z vsem srcem in 
vsak prosti trenutek poskušam preživeti v 
klubu s konji in svojimi prijatelji, saj me to 
najbolj osrečuje. Dokaz za mojo srečo so moji 
rezultati, ki jih dosegam doma, kot tudi v 
tujini.



O meni
Ničesar si ne želim bolj kot tega, da bi 
lahko nadaljevala svojo kariero v 
preskakovanju ovir, a na žalost samo 
želje niso dovolj. Šport je časovno in 
finančno zelo zahteven in s seboj 
prinese veliko odrekanja. Starša mi 
vedno znova izkazujeta neizmerno 
podpopodporo, saj že samo mesečno 
vzdrževanje konjev in treningi 
predstavljajo precejšnje finančno 
breme. Neizmerno sem jima 
hvaležna za vse, kar sta že storila 
zame, in edino prav se mi zdi, da tudi 
sama vložim trud v iskanje finančne 
podpopodpore. Zato se s to prošnjo 
obračam na Vas v upanju, da bi želeli 
z mano sodelovati pri nadaljnjih 
uspehih v moji jahalni karieri v obliki 
sponzorskega partnerstva.



Dosežki
Sezona 2019 Pretekle sezone
- Državna podprvakinja ekipno
- 1. mesto na zimski Ligi Karoca v    
   Zagrebu

Skupaj  79 štartov v Sloveniji in tujini:
 - 19 prvih mest
 - 2 drugih mest
  - 8 tretjih mest

- Jahač leta 2016, 2017 in 2018
- Državna podprvakinja 2018
- Državna prvakinja ekipno 2018
- 1. mesto na zimski Ligi Karoca v 
Zagrebu 2018
- Pokalna prvakinja Slovenije 2017
- Drž- Državna podprvakinja ekipno 2017
- 3. mesto Državno prvenstvo ekipno  
 2016
- Državna podprvakinja 2016

V sezoni 2016, 2017 in 2018 skupaj: 
 - 56 prvih mest
 - 21 drugih mest
  - 14 tretjih mest



Načrti za leto 2020

Glock turnir 

Magna RacinoMagna Racino

Tekme od novembra 2019 do marca 2020

Adventni turnir, kjer imam postavljen rekord
parkourja 44 sekund

Eden najprestižnejših turnirjev v Evropi

Eden najprestižnejših turnirjev v Evropi

Zimska liga Karoca

Salzburg Amadeus              
Horse Indoors



Marketinška ponudba
Ime sponzorja na tekmovalni
opremi jahača in konja

Reklamni logo na prikolici
za konja in na osebnem avtomobilu

Javne zahvale sponzorjem

Objave na socialnih omrežjih



Kontakt

E-pošta
gacnik.alojz@gmail.com

Telefon
040-886-820

Instagram
@nika_gacnik

Twitter
@NikaGacnik

Spletna stran: www.nika-gacnik.si

Konjeniški klub 
Domet Rogoza
TRR (NKBM): 

SI56 0451 5000 3445 366


