Sponsoraftale
Aftalen er indgået mellem Vejen Tennisklub og _________________________________
1. Tidsramme
Aftalen løber i perioden fra 1/5-2019 til 30/4-2020
2. Aftalens økonomiske vilkår
Virksomheden betaler kr. 2500,- om året i kontraktperiodens løbetid til Vejen Tennisklub. Beløbet
bliver opkrævet hvert år ultimo marts.
3. Vejen Tennisklubs forpligtelser i perioden
a. Virksomheden modtager 2 medlemsnumre til fri afbenyttelse af banebooking.
b. Et skilt med logo og navn hænges på grusbanerne. Vejen Tennisklub afholder udgifterne.
c. Virksomhedens logo bruges på Vejen Tennisklubs hjemmeside
d. Billeder i forbindelse med turneringer og andre begivenheder tages så vidt muligt med
virksomhedens skilt i baggrunden. Billederne vil bruges i lokalpressen samt på sociale
medier.
e. Virksomheden får retten til at vælge, hvilket formål de udbetalte midler skal bruges på i
perioden (se punkt 5).
f. Afholde trænings arrangement for virksomheden (sammen med øvrige sponsorer)
minimum én gang i løbet af udendørssæsonen.
4. Virksomhedens forpligtelser i perioden
a. Levere trykklar fil(er)
b. Betale den aftalte pris for sponsoratet
c. Vælge hvilket formål midlerne skal bruges på
5. Midlernes formål (vælg én af nedenstående og se bilag 1.)
Junior afdelingen
Tøjsponsor juniorhold
Tøjsponsor 3. Division
Tøjsponsor Liga 4
Navnesponsor Tennis og Terning*
Tennissportens Dag

Navnesponsor Vejen Open*
Navnesponsor Mini Wimbledon*
Voksenintroduktion
Veteran Tennis
Generel driftsstøtte
Eget ønske (skriv herunder)

6. Underskrift
Vejen d. ___________________
Vejen Tennisklub

*Eksklusivitets sponsorat

Virksomhed

Bilag 1 til sponsorkontrakt.
Junior afdelingen:
Støtten vil være som tilskud til turneringsomkostninger, bolde, træningsudstyr samt en t-shirt med
virksomhedens logo til alle børnene.

Tøjsponsor junior- og seniorhold:
Støtten vil være et tilskud til spilletøj, bolde og træner. Man vil samtidigt være ”kampsponsor” under
holdets hjemmekampe, hvor en del af støtten vil gå til forplejning.

Navnesponsorater:
Turneringer afholdt i Vejen Tennisklub, hvor støtten primært går til bolde, præmier og forplejning.

Tennissportens Dag:
Åbent hus, hvor midlerne vil bruges på forplejning, præmier til konkurrencer og rabatter på eksempelvis
bolde og andet.

Voksenintroduktion:
Et forløb der er skræddersyet til nye voksne spillere. Midlerne vil gå til at indkøbe ketchere, samt være
tilskud til instruktør lønning.

Veteran Tennis:
Et arrangement, som samler vores lokale veteraner (tidligere udsendte) og deres familier til en hyggelig dag
med tennis, grill pølser og en kold øl/vand.

Generel driftsstøtte:
Inkludere tilskud til bolde, træningsudstyr, vedligeholdelse af anlægget, herunder anskaffelse af
eksempelvis maling, nye redskaber og inventar.

*Eksklusivitets sponsorat

