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O mnie

Mistrz Polski w Biegu Górskim na
Ultra Dystansie. Wesoły, ambitny
biegacz z wieloletnim stażem. 
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Bieganie
Specjalizuje się w biegach
górskich na dystansach ultra. Z
powodzeniem startuje w
zawodach na dystansach
krótszych. Biegam od 2006
roku i od tamtej pory to mój
sposób na życie i realizacje
siebie.

Cel
W życiu wybrałem drogę
poprzez bieganie i dlatego też
chce zrobić to profesjonalnie.
Moim celem jest bycie
profesjonalistą.

Pasja
Jest nim sport w każdej postaci.
Uwielbiam góry, bieganie i
rywalizację. Chce realizować się
poprzez pasję, ale także się z
nią dzielić. 



Cele 
Biegowe

Bieg na Medal

Mistrzostwa Polski w
Biegu Górskim na
Ultra Dystansie oraz
Długim Dystansie.

Bieg Marzeń

Ultra Trail du Mont
Blanc - 170 Km -
2022 r. 

Bieg Mistrzowski

Mistrzostwa Świata w
Biegach Górskich -
Tajlandia 2021.



Sukcesy
Sportowe

Multimedalista
Mistrzostw Polski w

Biegach Górskich od
roku 2015 

Zwycięzca wielu
imprez biegowych

takich jak: Chudy
Wawrzyniec, Wielka

Prehyba, TriCity Trail,
Maxi Race Madeira,

Azores Trail Run i
wiele innych imprez w

Polsce oraz
zagranicą.

Więcej o moich
sukcesach na stronie

kamillesniak.com 

Wizerunkowe

Łączę sport
profesjonalny z dobrą
zabawą oraz szczerą
komunikacją z fanami. 

Z chęcią dzielę się
swoim życiem oraz
treningami poprzez
Fanpage, Instagram
oraz platformę
sportową STRAVA. 

Fot. Andrzej Olszanowski



Współpraca

Głównym celem współpracy
jest wzajemny rozwój swoich
marek poprzez wspieranie się.
Liczę, że reklama poprzez mój
wizerunek wpłynie pozytywnie
na firmę. Zaś ja otrzymam
silnego partnera w realizacji
swoich biegowych celów. 

Biegowe Portfolio



Korzyści
Współpracy
Wzrost rozpoznawalności
marki i pozytywny PR. 

Wartościowa grupa odbiorców. 

Otwartość na wspólne akcje
promocyjne.

Ambasador sportu.



Wartość sponsorską chciałbym przeznaczyć na
rozwój swojej kariery sportowej. Środki, które
uda mi się pozyskać przeznaczę na
przygotowanie do Mistrzostw Świata 2021 oraz
UTMB 2022. Obozy sportowe w warunkach
hipoksji, odpowiednia odnowa biologiczna oraz
udział w zawodach sportowych w kraju jak i
zagranicą. To cząstka wydatków, ale liczę, że
wspólnie zdziałamy wiele.

Biegowe Portfolio



Obecna
współpraca

Poprzez ciągły rozwój nawiązałem
owocną współpracę z partnerami
takimi jak: Metpol , Salco, Garmin,
Bodywork. 

Biegowe Portfolio



Email
kamil.lesniak93@gmail.com

Telefon
531888177

Adres
os. Wichrowe Wzgórze 10/57, 61-674 Poznań.

Bądźmy w
kontakcie

Fotografie użyte w prezentacji należą do Andrzeja Olszanowskiego


