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Jesteśmy najbardziej utytułowanym 
klubem rugby w Polsce

• Gramy nieprzerwanie od 1956 roku i zawsze na najwyższym szczeblu rozgrywek

• Trzynaście razy byliśmy mistrzem kraju i dwanaście razy triumfowaliśmy w Pucharze Polski 

• Zdobyliśmy 31 medali Mistrzostw Polski.

• Zajmujemy pierwsze miejsce w tabeli wszechczasów ekstraligi

Jesteśmy drużyną z Gdańska. To nasze miasto, które chcemy godnie reprezentować.



Konsekwentnie budujemy 
społeczność wokół klubu

• Drużyna seniorska regularnie występuje 
w Ekstralidze, z ambicjami walki o TOP 3

• Nasze mecze przyciągają znaczącą widownię 
– w sezonie do 3 000 osób / mecz

• Mecze RC Lechia Gdańsk transmitujemy w 
internecie, minimum jeden mecz kolejki 
prezentuje też Polsat Sport Fight

• Inwestujemy w żywą interakcję ze 
społecznością ponad 6 tys. fanów na profilu 
Klubu na Facebook (niemal 800 tys. interakcji 
rocznie)

• Jako pierwszy klub Ekstraligi jesteśmy 
aktywni również w Patronite, angażując 
Kibiców w działania wokół Klubu



Inwestujemy w relacje, 
wychowujemy dzieciaki

• Rugby to dla nas nie tylko sport, 
ale również wychowanie w duchu wartości

• Prowadzimy drużyny dzieci od 5 do 18 lat: 
Mini-Żaków, Żaków, Młodzików, Kadetów i 
Juniorów

• W zajęciach biorą udział chłopcy 
i dziewczęta

• Co roku drużyny młodzieżowe RC Lechia 
Gdańsk są w czołówce drużyn w walce o 
Mistrzostwo Polski

• Organizujemy turnieje młodzieżowe 
z obsadą drużyn z całej Polski 
oraz międzynarodową

120
Tyle dzieci trenuje na co dzień w sekcji 
młodzieżowej RC Lechia Gdańsk 
we wszystkich kategoriach wiekowych. 



Ufają nam znaczące instytucje 
i firmy z całego Pomorza
• Głównym sponsorem i partnerem strategicznym klubu RC Lechia Gdańsk jest Miasto Gdańsk oraz GIWK: 

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna

• Wśród sponsorów drużyny jest znaczące grono firm o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym, które regularnie 
wspierają RC Lechia Gdańsk

• Wspólnie tworzymy wyjątkową społeczność przedstawicieli biznesu, kibiców, młodzieży i ich rodziców oraz 
pasjonatów, którzy spotykają się podczas meczów, treningów, turniejów oraz biznesowo

• Czekamy na Ciebie i Twoją firmę – dołącz do nas i zacznij swoją przygodę z rugby!



DOŁĄCZ 
DO NAS 
W KLUBIE 
ZŁOTYCH
LWÓW



Jeśli kochasz gdańskie rugby, 
zostań Złotym Lwem!

• Jesteśmy elitarnym klubem ludzi, których łączy 
pasja do rugby w Gdańsku

• Chodzimy na mecze, pomagamy budować Klub, 
niektórzy z nas tworzyli i tworzą RC Lechia Gdańsk 
jako zawodnicy, inni jako kibice i sympatycy

• Są wśród nas właściciele firm wszystkich branż, 
restauracji, hoteli, a także osoby prywatne

• Jednoczy nas cel: wszyscy chcemy dołożyć cegiełkę do 
rozwoju sportowego i organizacyjnego RC Lechia Gdańsk

• Każdy z nas deklaruje, że poza kibicowaniem i pasją 
do sportu, wspiera Klub co miesiąc przez rok kwotą 
minimum 300 złotych

• Każda wpłata się liczy! Klub  przeznacza ją na wzmocnienia 
kadrowe, obozy sportowe, lepszą opiekę medyczną, zakup 
sprzętu sportowego, szkolenie młodzieży.



Otrzymujesz imienną kartę Klubową z Twoim imieniem i nazwiskiem 
oraz specjalny, szlachetny pin RC Lechia Gdańsk

Otrzymujesz od nas specjalny zestaw „Wspieram rugby w Gdańsku”: 
to zestaw plakatów oraz naklejek, które możesz wykorzystać w swej firmie

Raz w roku, na start rundy jesiennej, podarujemy Ci zestaw gadżetów klubowych: 
to naklejka, kubek, koszulka RC Lechia Gdańsk oraz bluza

Zaprosimy Cię na spotkanie z zawodnikami, trenerami, działaczami klubu zorganizowane 
tylko dla Członków, na których będzie dyskutowany plan na rozwój klubu

Nazwa Twojej firmy lub Twoje nazwisko znajdzie się w specjalnej zakładce Członkowie 
Klubu Złotych Lwów na stronie www.lechiarugby.pl, z aktywnym linkiem do Twojej firmy

Do czego uprawnia dołączenie 
do Klubu Złotych Lwów?

Uwaga: wszystkie świadczenia realizowane są przez RC Lechia Gdańsk przy deklaracji wpłat przez czas minimum 12 miesięcy
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MOCNO ZAPRASZAMY! telefon: 785 540 400
mail: biuro@lechiarugby.pl


