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ierwszy turniej Polonia Open został zorganizowany w 2001 roku przez grupę
polsko-amerykańskich miłośników spor-tu
związanych z nowojorskim Riverdale
Tennis i Polish American Golf Association
(PAGA). Początkowo była to przede wszystkim impreza tenisowa, skupiająca znanych zawodników.
Towarzyszące jej rozgrywki golfowe odgrywały coraz
ważniejszą rolę, by po dwóch latach zyskać
równorzędny status. W 2004 roku turniej golfowy –
organizowany przez obecnego prezesa PAGA Pawła
Gąsiora, zgromadził liczbę 140 graczy, optymalną ze
względów organizacyjnych.
Stowarzyszenie PAGA miało już wtedy duże
doświadczenie nie tylko w organizowaniu Polonia Open,
ale także w wielu innych tak ważnych turniejach, jak US
POLSAT CUP , PENN Classic, NJ Classic, CT Open,
Żywiec Cup, itp. Polonia Open – jako promotor polskiej
działalności sportowej na całym świecie – pięć lat temu
zyskało patronat Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
Organizatorzy mają nadzieję, że sukces turnieju
przyczyni się do powstania Polsko-Amerykańskiego
Centrum Sportowego na Florydzie, z którego korzystaliby zarówno polscy Amerykanie, jak i polscy
sportowcy z Polski i ze Świata..
Warto pokreślić, że jednym z celów turnieju jest
krzewienie golfa wśród Polonii w USA i na całym
świecie. Gromadzi on nie tylko Polaków z Polski z
USA czy Kanady ale również z takich odległych
krajów jak Australia, Francja, Szwecja, Niemcy,
Luksemburg, Hiszpania oraz innych zakątków Świata.
Jubileuszowe 20. Polonia Open odbyło się w niezwykle prestiżowym miejscu – Trump National Doral
Golf Club. Finałowa runda miała miejsce na słynnym
polu Blue Monster znanym przez wiele lat z PGA Tour..
Organizatorzy Polonia Open otrzymują co roku
potwierdzenia przyjazdu od wielu znanych
przedstawicieli świata sportu, biznesu, filmu, teatru i
rozrywki.
Turniej od samego początku prezentował wysoki
poziom. Był organizoway w wielu prestiżowych klubach
jak Polo Golf & Country Club, The Breakers

Super turniej, fajna
atmosfera, tu można
spotkać Polaków
z niemal całego świata.
Jerzy Dudek

R

Golfiści – jedyni Polacy,
którzy poprawiają siebie,
a nie innych! Dzięki za
spotkania, na których
przypominamy sobie, że
jeszcze jesteśmy w stanie
trochę się lubić.
Jan Englert

East & West, The Tesoro Club, PGA Village, czy też
Heron Bay GC gdzie przez wiele lat rozgrywany byl
znany PGA Turniej "Honda Classic". W 2022 roku
turniej Polonia Open będzie ponownie rozgrywany na
trzech polach mistrzowskich w Trump National Doral
Gracze będą rywalizować zarówno w Open Gross,
jak i Net, a także Mid Amateur (35+) Senior (50+) i
Super Senior (60+). Zwycięzcy we wszystkich
kategoriach oprócz nagród otrzymają prestiżowe
Marynarki Mistrzowskie i Kryształowe Medale PKOl
jako Mistrzowie Świata w polonijnym golfie.

Organizatorzy

Paweł Gąsior – zapalony sportowiec amator, golfista,
tenisista, założyciel i prezes Polish American Golf
Association, dla którego golf to – jak sam określa –
sposób na życie. W ostatnich latach związany
przede wszystkim z golfem i tenisem. Grzegorz
Lublinski – dysponuje wieloletnim doświadczeniem w
finansach korporacyjnych. Długoletni członek zarządu
Polish American Golf Association, organizator wielu
imprez i turniejów. Związany z turniejem Polonia Open
od ponad 15 lat i zaangażowany w wiele jego
aspektów organizacyjnych i technicznych.

Najważniejsze polsko-amerykańskie
wydarzenie sportowe

Tradycyjnie sponsorami turnieju są firmy zainteresowane rynkiem polsko-amerykańskim, do którego
trudno dotrzeć za pomocą tradycyjnych metod
marketingowych.

Kim są gracze, którzy biorą udział w
tym turnieju?

Korzystając z analizy statystycznej dokonanej w
oparciu o poprzednie edycje Polonia Open, można
stwierdzić, że uczestnicy turnieju to:gracze w wieku
20-70 lat. Wiekszosc w wieku 35-65 lat.

mężczyźni: 75%, kobiety: 25%
kraj zamieszkania: USA – 40%, Polska – 30%,
inne – 30%
około 80% prezentuje ponadstandardowy
poziom wyższego wykształcenia
większość (95%) jest bardzo aktywna
zawodowo, zarabiając 75 000-2 500 000 USD
rocznie; średnio 90 000-120 000 USD
tylko 15% regularnie korzysta z polskich
środków masowego przekazu drukowanych lub
elektronicznych.

Kto jest zainteresowany turniejem,
kto śledzi kolejne jego etapy?
rodziny i przyjaciele uczestników
(około 3000 osób)
gracze w golfa w USA i Polsce
(około 10 000 osób)
media docierający bezpośrednio
do przedstawicieli polsko-amerykańskiej
społeczności (min. 100 000 osób)
czytelnicy pism sportowych i magazynów
biznesowych w Polsce i na całym świecie
internauci odwiedzający portal Polonia Open
(ponad 100 000 odwiedzin)
generalnie sponsorzy mogą liczyć na dotarcie do
ponad 250 tysięcy osób zainteresowanych golfem
w USA, Polsce i na całym świecie. Podana liczba
jest mniejsza niż suma wszystkich kategorii,
ponieważ niektóre z nich nakładają się na siebie.

Opcje sponsoringu

Organizatorzy turnieju Polonia Open proponują
następujące opcje sponsoringu:
TITLE SPONSOR – organizatorzy zapewniają:
Udział w turnieju i pobyt w hotelu 2 osób
Umieszczenie logo firmy na koszulkach
uczestników, nagrodach i upominkach
dystrybuowanych przed, w trakcie i po turnieju
Prawo do wyświetlania własnych informacji na
ekranach stojących na polu golfowym
i podczas wszystkich wydarzeń i turniejów
Umieszczanie logo firmy w reklamach
turniejowych (w mediach) i na ściankach
Możliwość organizowania specjalnych promocji

Świetne wspomnienia i duża dawka
adrenaliny, zwłaszcza w tak ważnym
turnieju golfowym. Wymagające i dobrze
utrzymane pola, na których rozgrywane
były turnieje, świadczą o ich randze.
Zawsze miła i przyjazna atmosfera oraz
możliwość spotykania się z Polakami
z całego świata.
Mariusz Czerkawski

R

Uczestniczyłem w Polonia
Open i pamiętam sympatyczną
atmosferę i wspaniałą
organizację. Organizatorzy
dołożyli wszelkich starań, aby
wszystko było dopięte na ostatni guzik i dlatego
też turniej cieszy się niezmienną popularnością
i ma znakomitą markę.
Zbigniew Boniek

Umieszczenie logo firmy na stronie Polonia
Open wraz z krótkim opisem i linkiem do strony
Oficjalne podziękowania od organizatorów
– każdego dnia przed i po wydarzeniu oraz
każdym wydarzeniu organizowanym podczas
turnieju
Możliwość dystrybucji materiałów reklamowych
wśród uczestników i gości turnieju.
PRESENTING SPONSOR – warunki podobne jak
w przypadku TITLE SPONSOR
Customizacja logo turnieju z informacją:
Polonia Open presented by (nazwa
sponsora)
MAIN SPONSORS w kategorii Diamond, Gold,
Silver i Black (szczegóły do uzgodnienia),
organizatorzy zapewniają:
Prawo do umieszczenia ścianki średniej
wielkości na wszystkich imprezach podczas
turnieju i na polu golfowym.
Możliwość organizowania specjalnych promocji,
takich jak „Kolacja sponsorowana przez X”
Umieszczenie logo firmy na stronie internetowej
turnieju, z krótkim opisem i linkiem do strony
Oficjalne podziękowania od organizatorów
każdego wydarzenia zorganizowanego podczas
turnieju
Możliwość dystrybucji materiałów reklamowych
wśród uczestników i gości turnieju (w tym
specjalne prezenty powitalne dla graczy i gości).
DAILY ROUNDS SPONSORS
Możliwość sponsorowania kolejnych
dni turnieju, łącznie z ceremoniami
otwarcia i zamknięcia.
PATRON SPONSORS, SPECIAL SPONSORS,
MEDIA SPONSORS
Szczegóły do omówienia.

Turnieje Polonia Open:
2001 – Cypress Creek Golf Club, Ruskin, FL
& Waterford Golf Club, Venice, FL
2002 – Heron Creek Golf & Country Club,
North Port, FL
2003 – The Preserve Golf Club, Bradenton FL
2004 – Breakers West Country Club,
West Palm Beach, FL
2005 – Breakers West Country Club,
West Palm Beach, FL
2006 – Palm Beach Polo Golf & Country Club,
Wellington, FL
2007 – Palm Beach Polo Golf & Country Club,
Wellington, FL
2008 – PGA Golf Club, Port St. Lucie, FL
2009 – PGA Golf Club, Port St. Lucie, FL
2010 – Tesoro Golf and Country Club,
Port St. Lucie, FL
2011 – The Fountains Country Club,
Lake Worth, FL
2012 – The Fountains Country Club,
Lake Worth, FL
2013 – The Fountains Country Club,
Lake Worth, FL
2014 – The Fountains Country Club, Lake
Worth, FL
2015 – The Fountains Country Club, Lake
Worth, FL
2016 – Heron Bay Golf & Country Club,
Coral Springs, FL
2017 – Jacaranda Golf Club, Plantation, FL
2018 – The Fountains Country Club,
Lake Worth, FL
2019 – The Fountains Country Club,
Lake Worth, FL & Indian Spring
Country Club, Boynton Beach,
2020 – Trump National Doral G.C. Miami,FL
Miami, FL
2021 - Indian Spring CC & The Fountains C
C,Boynton Beach & Lake Worth, FL
2022 - Trump National Doral G.C. Miami, FL

Organizatorzy
turnieju prowadzą
działalność
charytatywną; organizują
zbiórkę pieniędzy, fundują kije golfowe
na rzecz polskich dzieci. Dzięki nim dzieci
z problemami zdrowotnymi spotkają
celebrytów, m.in. Tadeusza Drozdę
i Mateusza Kusznierewicza.

Znani miłośnicy golfa, którzy
uczestniczyli w poprzednich
turniejach Polonia Open:
Zbigniew Boniek
Mariusz Czerkawski
Tadeusz Drozda
Jerzy Dudek
Jan Englert
Mateusz Kusznierewicz
Krzysztof Materna
Andrzej Person
Waldemar Wilkołek
Marcin Wójcik
Michał Wójcik
Ken Duke – golfista PGA – Polonia Open 2010
Matt Kuchar – znany i lubiany profesjonalny
amerykański zawodnik golfowy PGA
Bob Toski – legendarny trener golfa i golfista
PGA polskiego pochodzenia (PGA Golf
Professional Hall of Fame/World Golf Teacher
Hall of Fame) – Polonia Open 2012
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Program turnieju
22.Polnijne Mistrzostwa Świata w Golfie
Polonia Open

21-22 lutego

Rundy treningowe w obu klubach (specjalne, promocyjne ceny)

23 lutego (środa)
godz. 8.30

Pierwsza runda turnieju Polonia Open 2022 na Silver Fox
Course wspólnie Panie i Panowie. Shotgun start.

23 lutego
(środa) godz.
13.30

Po zakończeniu rundy Brunch i uroczyste otwarcie turnieju.
oraz oficjalne wyniki po pierwszej rundzie.

23 lutego
(środa)

Wolny wieczór

24 lutego
(czwartek) godz
12:30-12:30

25 lutego (piątek)
godz. 9.20

Lunch i druga runda turnieju,SHOTGUN START 12:30 wspólnie
Panie i Panowie na Golden Palm Course, oficjalna punktacja po
2 rundach (Polonia Open info board w Trump National hotel)

Finałowa Runda turnieju na Red Tiger
Course TEE TIME START wedlug wyników .
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