Sponsoraftale
Pkt. 1 Parter
Denne sponsoraftale er indgået mellem:
Navn:

________________________________________

Adresse:

________________________________________
________________________________________

Og
Navn:

Suhrsminde Rideklub

_

_______

Adresse:

Møllevej 15______________________________
4891 Toreby L___________________________

Pkt. 2 Formål
Formålet med denne sponsoraftale er at gøre sponsor til en del af Klubbens sponsor team. Sponsor
bliver via en række modydelser fra klubben, jf. Pkt. 6, profileret i forbindelse med klubben.

Pkt. 3 Aftaleperiode
Aftalen træder i kraft den

og løber indtil den__________________

Pkt. 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.

Pkt. 5 Sponsors forpligtelser
Sponsor er i aftaleperioden forpligtet til at:
1.

Binde sig for 3 år

2.

Sponsor betaler et tilskud til klubben på kr. 2.500,- det første år som forfalder til betaling på

Suhrsminde´s konto i Lollands Bank, Reg: 6520 konto: 2688173.
Efter følgende år er raten på kr. 1.500.-

Pkt. 6 Klubbens forpligtelser
Klubben er i aftaleperioden forpligtet til at yde følgende:
1.

Klubben stiller reklameplads og skilt 120x180 cm til rådighed for sponsor i ride huset.

2.

Klubben afholder stævner i hvilken forbindelse sponsors navn vil blive eksponeret.

Pkt. 7 Andre aktiviteter
Udover de ydelser, som er nævnt i pkt. 5 og pkt. 6, kan vi gennemføre andre aktiviteter, som er til gavn
for begge parter. Hvis vi er enige om at gennemføre en sådan aktivitet, laver vi en særskilt aftale om de
nærmere vilkår for aktiviteten.

Pkt. 8 Misligholdelse
Aftalen er uopsigelig i den 3 årige periode. Dog kan den hæves, hvis en af parterne mislige holder sine
forpligtelser i henhold til denne aftale, og misligholdelsen er væsentlig.

Som væsentlig misligholdelse af denne aftale anser vi blandt andet følgende forhold:
Manglende rettidig indbetaling af sponsortilskud.

Ved væsentlig misligholdelse er den anden part berettiget til med omgående virkning at ophæve
aftalen. Dog uden at får det indbetalte beløb retur.

Underskrifter:

Den.

Den_____

___________________________
Sponsor

Suhrsminde Rideklub

