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Sponsorkontrakt 2023
§ 1 Parter: Der er indgået sponsoraftale mellem sponsor og A6 Slangerup Svømmeklub, Idrætsvej 5, 3550 Slangerup, CVR: 65 71 02 18.

Virksomhedsnavn: _____________________________________________________________________  (herefter kaldet sponsor)

Adresse:  _____________________________________________________________________________ 

CVR/SE: _____________________________________________________________________________  
 
E-mail til kontaktperson: __________________________________________________________________
 
Telefon til kontaktperson: _________________________________________________________________
 
E-mail til faktura: __________________________________________________________________

  

Svømmerens navn:  _____________________________________________________________

§ 2 Formål: Formålet med denne sponsorkontrakt er at gøre sponsoren til en del af A6-swim.
Sponsor bliver via en række modydelser fra A6, jf. § 6, profileret i forbindelse med sponsering.

§ 3 Aftaleperiode og type: Sponsoraftalen er løber fra 1. januar 2023 til 31. december 2023.
A6 modtager støtten på vegne af svømmeklubberne i Slangerup, Ølstykke og Jyllinge.

Sponsorpakker:     Bronze 2.000 kr.        Sølv 4.000 kr.        Guld 6.000 kr.          Platin 10.000 kr.          Andet  ____________ kr.     
Tøjsponsorat:            2.500 kr.  (2.000 kr. når det tegnes sammen med en sponsorpakke.) 

Skilt i Svømmehal - 2 års aftale:      Ølstykke      Slangerup.   –        Nyt skilt 8.000 kr.      Gentegning af skilt 7.000 kr. 
                
§ 4 Genforhandling: Aftalen kan genforhandles, hvis parterne ved aftaleperiodens udløb ønsker at fortsætte samarbejdet.

§ 5 Sponsors forpligtelser: Sponsor er forpligtet til at betale det i kontrakten anførte beløb.  
Sponsor leverer og stiller logo og link til egen hjemmeside til rådighed for A6 i aftaleperioden. Trykklart logo mailes til sbieles@msn.com

§ 6 A6’s forpligtelser: Ved køb af sponsorpakker er A6 i aftaleperioden forpligtet til at opfylde de anførte punkter i sponsorpakkerne.

§ 7 Andre aktiviteter: Ud over de ydelser, som er nævnt i § 5 og 6, kan der gennemføres andre aktiviteter, som er til gavn for begge 
parter.Hvis der er enighed om at gennemføre en aktivitet, skal der indgås en særskilt aftale om de nærmere vilkår for aktiviteten.

§ 8 Misligholdelse: Aftalen er uopsigelig i den periode, den vedrører. Dog kan den hæves, hvis én af parterne misligholder sine  
forpligtelser i henhold til denne aftale. Ved misligholdelse er den anden part berettiget til med omgående virkning at ophæve aftalen.

 
Underskrifter 

___________ _______________________________________      ________________________________________
Dato                        Sponsor - underskrivers navn (skriv blokbogstaver)       Sponsor - underskrift

___________ _______________________________________      ________________________________________
Dato                       A6 - underskrivers navn (skriv blokbogstaver)       A6 - underskrift

Kopi til sponso2

TAK FOR STØTTEN TILTAK FOR STØTTEN TIL

Vi ses til  
vores arrangementer

Hold øje med din  
mailboks!

Kopi til Sponsor
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