Zielona Góra, dn. 10.10.2017

OŚWIADCZENIE KLUBU FUTBOLU AMERYKAŃSKIEGO WATAHA ZIELONA GÓRA

Szanowni Państwo,
w związku z rzekomym zatroskaniem części środowisk sportowych w Zielonej Górze wynikającym ze
zmiany nazwy naszego klubu, w imieniu swoim, jak i całej organizacji KFA Wataha Zielona Góra, uznałem
za stosowne przekazać Państwu oświadczenie w tej kwestii.
Na zmianę nazwy funkcjonującego dotychczas jako Dragons Zielona Góra klubu futbolowego wpłynęło
wiele czynników, które pragnę szerzej opisać.
1. Zmiana nazwy Dragons związana jest ze zmianami organizacyjnymi wewnątrz klubu, które
wpłyną na ustabilizowanie jego funkcjonowania, a także na przejrzystość finansową
i własnościową.
2. Jako Dragons Zielona Góra doszliśmy do punktu, w którym struktura klubu powołana
w warunkach sportu amatorskiego stanowiłaby istotne ograniczenie rozwoju. Wspólne projekty
z Miastem Zielona Góra, projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej, współpraca
z Ambasadą Amerykańską czy prowadzenie zajęć w szkołach podstawowych pozwoliły nam jako
organizacji zbudować ogromne doświadczenia. Ujawniły też konieczność profesjonalizacji
niektórych dziedzin i wskazały korzyści mogące płynąć z przekształcenia w spółkę prawa
handlowego. Czynnik ludzki, czyli wartość, która zawsze była dla nas najważniejsza, pozostają
bez zmian. Za decyzję dotyczące drużyny odpowiadać będą ludzie od lat związani ze sportem
i z futbolem amerykańskim wspierani przez pracowników firmy Wataha oraz osoby ze świata
biznesu, sportu, reklamy i marketingu.
3. Pozyskanie tytularnego sponsora strategicznego na tym poziomie rozgrywkowym uważamy za
ogromny sukces. Zważywszy na ogólny problem z finansowaniem sportu, ilość i jakość
partnerów z jakimi współpracujemy pozwala odważnie i z nadzieją spojrzeć w przyszłość.
Postawione przed nami cele zakładają dynamiczny rozwój zarówno samego klubu, jak i całej
dyscypliny w naszym regionie.
4. Zmiana nazwy klubu wynika wyłącznie z konieczności promocji marki sponsora strategicznego.
Jako oficjalny przewoźnik m. in Mistrzów Polski w koszykówce, Stelmetu BC, firma
Wataha Sp. z o. o. funkcjonuje w środowisku zielonogórskiego sportu od dłuższego czasu.
Trudno nam wobec powyższego zrozumieć zarzuty dotyczące rzekomego przywłaszczenia
nazwy klubu rugby.
5. Mając na uwadze niezbyt merytoryczny poziom dyskusji w mediach społecznościowych, pragnę
poinformować, że niniejsze oświadczenie jest naszym jedynym i oficjalnym komentarzem.
Zawodnicy klubu, sztab trenerski i zarząd nie będą uczestniczyli w internetowej polemice.
6. Serdecznie dziękujemy za życzenia sukcesów, płynące z oficjalnego konta Wataha Rugby Club
Zielona Góra. Udowodniliśmy niejednokrotnie zjawiając się na meczach i dopingując grę
zielonogórskich rugbistów, iż leży nam na sercu dobro i ich dyscypliny. Życzymy zawodnikom
i sztabowi trenerskiemu aby na boiskach osiągali założone cele sportowe oraz godnie
reprezentowali nasze miasto i województwo w swojej dyscyplinie.
Ze sportowymi pozdrowieniami,
Tomasz Dzida
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KFA Wataha Zielona Góra

