SPONSORAFTALE – SØRs Venner
§ 1 Parter
Denne sponsor aftale er indgået mellem
Navn:

__________________________________ (herefter kaldet sponsor)

Adresse:

__________________________________
__________________________________

CVR--NR:

__________________________________

OG
Navn:

SØR’s Venner (Herefter kaldet klubben)

Adresse:

Ormstoft 2, 6400 Sønderborg, Danmark

CVR-Nr:

25321421

§ 2 Formål
Formålet med denne sponsoraftale er at gøre sponsor til en del af klubbens sponsorteam og støtte Sønderborg
Sportsrideklub.
Sponsor bliver via en række modydelser fra Klubben, jf. § 6, eksponeret i forbindelse klubbens aktiviteter.

§ 3 Aftaleperiode
Der er to aftale periode af hele år.
1.
2.

1. Januar til 31. December
1. Juli til 30. Juni.

Pris for aftaler jf. §5 indgået i perioder ind imellem udregnes forholdsvist pr. Måned.
Aftalen træder i kraft den
løber indtil den

___________ og
___________
dd mm

åååå

Ved aftalens udløb udsendes ny faktura og aftalen forlænges automatisk ved indbetaling af faktura svarende
til et års sponsorat jf. valg af sponsorat § 5.1. Ved manglende betaling af faktura ophører sponsoraftalen
mellem sponsoren og klubben.

§ 4 Genforhandling
Aftalen kan genforhandles. Hvis parterne ved aftaleperiodens udløb ønsker at fortsætte samarbejdet, skal
genforhandling af denne aftale være afsluttet senest 1 måned inden aftalens ophør.
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§ 5 Sponsors forpligtelser
1.

Sponsor vælger i aftaleperioden en af følgende pakker:

Sponsorpakker

Reklameskilte
(1x2 meter) i
Stor ridehal

Ekstra
reklameskilte
(1x2 meter) på
udendørsbane

Logo på
hjemmesiden

Pris eksl.
Moms pr.
år*

Inkl.
moms
pr. år*

5000 ,-

6250 ,-

3500 ,-

4375 ,-

1000 ,-

1250 ,-

Valg af
sponsorpakke

(til gængelig
fra forår 2019)
Stor
sponsorpakke

X

Standard
sponsorpakke

X

Lille
sponsorpakke

X

X

X

X

*Prisen justeres jf. §3.
2.

Udgifter til tryk af sponsornavn/-logo på skilt betales af Sponsor

3.

Evt. Sponsornavn/-logo til Hjemmeside leveres i høj opløsning til følgende mail:
sponsor@sonderborgsportsrideklub.dk

§ 6 Klubbens forpligtelser
1.

Klubben stiller reklame-/annonceplads til rådighed for sponsor jf. valg af sponsorpakke § 5.1

2.

Sønderborg Sportsrideklub afholder løbende stævner på flere niveauer i hvilken forbindelse sponsors
navn/logo vil blive eksponeret, udover den daglige eksponering for Sønderborg Sportsrideklubs
brugere.

§ 7 Andre aktiviteter
Udover de ydelser, som er nævnt i §§ 5 og 6, kan vi gennemføre andre aktiviteter, som er til gavn for begge parter.

§ 8 Misligholdelse
Aftalen er uopsigelig i den periode, den vedrører. Dog kan den hæves, hvis en af parterne misligholder sin forpligtelser
i henhold til denne aftale, og misligholdelsen er væsentlig.
Som væsentlig misligholdelse af denne aftale anser vi bl.a. følgende forhold:
Skiltet bliver ikke sat op eller fjernes fra aftalte placering uden anden aftale.
Der bliver ikke afholdt stævner i sponsorperioden.
Ved væsentlig misligholdelse er den anden part berettiget til med omgående virkning at ophæve aftalen.
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Underskrifter

d.

d.

Sponsor

Bestyrelsesmedlem på vegne af
klubben
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