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KAS MES ESAME

VšĮ Kauno Autoklubas – viešoji organizacija, remianti ir 
dalyvaujanti įvairiose automobilių sporto varžybose bei 
siekianti populiarinti įvairias automobilių sporto šakas.

Pagrindinis Kauno Autoklubo tikslas – suvienyti Pagrindinis Kauno Autoklubo tikslas – suvienyti 
kompetetingus automobilių sporto specialistus, 
priversti juos judėti pirmyn, taip pat suburti 
profesionalius sportininkus ir suteikti jiems galimybes 
pasiruošti konkurencingą techniką, užtikrinti jų gerovę 
atstovaujant Lietuvos Respubliką tiek vietinės reikšmės 
varžybose, tiek užsienyje.

VšĮ Kauno Autoklubas taip pat padeda nariams keistis VšĮ Kauno Autoklubas taip pat padeda nariams keistis 
informacija, stiprina tarpusavio bendradarbiavimą, 
skatina bei koordinuoja bendrą veiklą.

VšĮ Kauno Autoklubas siekia viešinti įvairias VšĮ Kauno Autoklubas siekia viešinti įvairias 
automobilių sporto šakas, rengia sportinius renginius, 
dalyvauja kitų organizacijų rengiamuose automobilių 
sporto renginiuose, organizuoja seminarus, susitikimus 
su garsiais autosporto atstovais.

Klube šiuo metu yra 45 nariai, iš jų aktyviai sportuoja 28



KĄ NUVEIKĖME 2017 METAIS

• Sėkmingai suorganizuotas I-asis Lietuvos Mini Ralio 
čempionato etapas „Kaunas-2017“

• Sėkmingai suorganizuota automobilių slalomo 
varžybų serija „Eolto-Autogido taurė-2017“. Ją sudarė 
keturi etapai, kurie vyko Šiauliuose, Tauragėje, 
Panevežyje bei Telšiuose

• Su septyniais Kauno Autoklubą atstovaujančiais • Su septyniais Kauno Autoklubą atstovaujančiais 
ekipažais sėkmingai sudalyvauta Lietuvos Mini Ralio 
čempionate

• Sudalyvauta „Eneos 1006 km.“ Lenktynėse 
Palangoje

• Sudalyvauta Autoplius Fastlap 2017 m. varžybose

•Sudalyvauta Lietuvos ralio čempionato varžybose

• Sudalyvauta ralio varžybose Estijoje „Saaremaa 
2017“

• Suorganizuota ir pravesta bendrų treniruočių klubo 
nariams

• Suo• Suorganizuota rėmėjų bei partnerių pavėžinimo 
akcija

• Sudalyvauta „Moterų ralyje-2017“

• Sudalyvauta „Eneos Riga summer race-2017“

• Aktyviai bendradarbiauta su Kauno Algio Žikevičiaus 
saugaus vaiko mokykla





TIKSLAI 2018 METAMS

• Padėti klubo ekipažams sėkmingai dalyvauti 
organizuojamose automobilių sporto varžybose ne tik 
Lietuvoje, bet ir užsienyje

• Trečius metus iš eilės sėkmingai suorganizuoti ir pravesti 
Lietuvos Mini ralio čempionato etapą, tarptautinį ralį 
"Kaunas-2018"

• Antrus metus iš eilės sėkmingai suo• Antrus metus iš eilės sėkmingai suorganizuoti mažo 
biudžeto slalomo varžybų seriją-taurę

• Stiprinti bendradarbiavimą su užsienio automobilių 
sporto klubais siekiant juos pritraukti dalyvauti Lietuvos 
automobilių sporto varžybose

• Sudalyvauti jau devynioliktosiose, Palangoje • Sudalyvauti jau devynioliktosiose, Palangoje 
vyksiančiose, "Eneos 1006 km." varžybose su "Dynami:t 
Energy" komanda

• Rengti pramogines stovyklas vaikams bei jaunimui

• Pasitelkus klubo narius bei klubo draugus-Kauno Algio 
Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklą, vykdyti saugaus 
eismo propagavimo akcijas

• Deleguoti dar daugiau ekipažų dalyvauti Lietuvos 
žiedinių lenktynių čempionate bei Fastlap varžybose

• Sudalyvauti "1000 km. cup" taurės varžybose Lietuvoje 
bei Estijoje

• Sudalyvauti automobilių pa• Sudalyvauti automobilių parodoje "Kauno 
Autodienos-2018", bei kitose viešinimo akcijose

• Suorganizuoti dar daugiau renginių klubo rėmėjams bei 
draugams

• Kt. veiklos klubo nariams-pokerio vakarai, klubo sezono 
atidarymo/uždarymo renginiai, bendros treniruotės, ir kt.





GALIMYBĖS KLUBO 
RĖMĖJAMS

Bendradarbiaujant su VšĮ Kauno Autoklubas, jūs ne 
tik remiate Lietuvos sportą, padedate jaunimui žengti 
pirmuosius žingsnius automobilių sporte, prisidedate 
prie saugaus ir atsakingo jų elgesio Lietuvos keliuose, 
bet ir gaunate sekančias reklamos galimybes:

1. Remėjo vardas komandos pavadinime

2. Remėjo spalvos komandos 2. Remėjo spalvos komandos 
vizualizacijoje

3. Remėjo vardas bei galimybė nemokamai 
dalyvauti Kauno Autoklubo 
organizuojamuose renginiuose

4. Remėjo dėmesys jaunąjai kartai

5. Remėjo 5. Remėjo reklama lenktynėse-pradedant 
automobiliais, baigiant aprangomis bei 
vėliavomis



GALIMYBĖS KLUBO
RĖMĖJAMS

6. Remėjo reklama parodose bei 
show-off'uose

7. Remėjo atstovai-mūsų svečiai ralio 
varžybų bei 1000 km. lenktynių metu

8. Remėjo aistros ir adrenalinas mūsų 
sportiniame automobilyje

9. Remėjui-suvenyrai, atributika, socialiniai 9. Remėjui-suvenyrai, atributika, socialiniai 
projektai media kanalais bei nuolatinė 
komunikacija

10. Remėjų susitikimai mūsų lenktynių 
metu-"verslas verslui"

Detalesnis pasiūlymas potencialiems rėmėjams seks 
sekančioje prezentacijoje



KONTAKTAI

VŠĮ KAUNO AUTOKLUBAS

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų 
registre (PRIEIGOS RAKTAS: 83-1915446-312358)

Kodas 304111378

El. paštas: info@kaunoautoklubas.lt

Tel.: Aleksandras Dainys +370 685 09176

Dainius Sviderskis +370 682 17010Dainius Sviderskis +370 682 17010

Kristina Kleinauskė +370 672 96833


