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Denmark
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www.team-rynkeby.com

Team Rynkeby: Sponsorkontrakt 2017
1. Parterne:

Denne aftale vedrører et sponsorat til støtte for børn med kritiske sygdomme og er indgået af
følgende parter:
________________________________________ (herefter ”Sponsoren”)
og Team Rynkeby Fonden (herefter ”Team Rynkeby”).

2. Sponsorens kontaktoplysninger:
Virksomhed:

_____________________________________________

Adresse:

_____________________________________________

Postnummer:

_____________________________________________

By:

_____________________________________________

CVR-nr.:

_____________________________________________

Kontaktperson: _____________________________________________
Telefon:

_____________________________________________

E-mail:

_____________________________________________

☐ Ja tak – jeg vil gerne modtage Team Rynkebys nyhedsbrev. Jeg kan til enhver tid afmelde
nyhedsbrevet.

3. Formål:
Team Rynkeby er et nordisk velgørenhedsprojekt, der hvert år samler penge ind til børn med
kritiske sygdomme i Danmark, Sverige, Finland, Norge, Færøerne og Island.
Velgørenhedsarbejdet afsluttes med en cykeltur til Paris i juli måned, og i september
overrækkes alle de indsamlede midler til de organisationer, som Team Rynkeby samler med.
Deltagere på Team Rynkeby dækker selv deres egne omkostninger, mens projektets

hovedsponsor, Rynkeby Foods A/S, dækker alle projektets centrale omkostninger. Det
betyder, at alle indsamlede midler går ubeskåret til organisationer, som hjælper børn med
kritiske sygdomme.
De indsamlede midler går ubeskåret til den organisation, som Team Rynkeby samarbejder
med i det land, hvor denne aftale er indgået.

4. Rettigheder og ansvar mellem parterne:

Sponsoren skal betale det beløb, som fremgår af afsnittet ’Det aftalte sponsorat’. Sponsoratet
skal betales i henhold til betalingsbetingelserne, som fremgår af den separat fremsendte
faktura.
Det er sponsorerens ansvar at levere de materialer, der gør Team Rynkeby i stand til at
opfylde sine forpligtelser vedrørende afsnittet ’Synlighed’. Team Rynkeby har ret til at
bestemme placeringen af og størrelsen på sponsorens logo – medmindre andet specifikt er
fremgår af denne aftale.
Team Rynkeby giver sponsoren ret til at anvende Team Rynkebys navn, logo, bannere og
grafiske elementer i sponsorens egen markedsføring i henhold til retningslinjerne i afsnittet
’Synlighed’. Alle materialer kan downloades på www.team-rynkeby.dk/downloads.

5. Det aftalte sponsorat:

Sponsoraftalen mellem Team Rynkeby og sponsoren omfatter nedenstående sponsorat (sæt
kryds)

☐ Platinsponsorat (kontantsponsorater på min. 100.000 DKK ekskl. moms og eventuelle kreditkortgebyrer)
☐ Guldsponsor (kontantsponsorater på min. 20.000 DKK ekskl. moms og eventuelle kreditkortgebyrer)
☐ Sølvsponsor (kontantsponsorater på min. 10.000 DKK ekskl. moms og eventuelle kreditkortgebyrer)
☐ Bronzesponsor (kontantsponsorater på min. 500 DKK ekskl. moms og eventuelle kreditkortgebyrer)
De forskellige sponsortyper er beskrevet mere indgående i Team Rynkebys sponsorbrochure
samt på www.team-rynkeby.dk/sponsor.
Sponsorbeløbet angives i DKK uden moms.
___________________________________________________________________________
Der skal lægges moms til alle kontantsponsorater. Det er kun donationer, (hvor der ikke ydes nogen form for synlighed til gengæld),
der er fritaget for moms.
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6. Synlighed

Sponsoren får synlighed på Team Rynkebys cykeltøj, website, servicebiler mm. som aftalt
nedenfor:
Navnet/navnene på det/de cykelhold, der sponsoreres:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Parterne aftaler, at sponsoren får synlighed på følgende måder:

☐ Sponsorens logo på ovenstående holds cykeltøj (gælder kun platin- og guldsponsorater – logo fremsendes i
.ai- eller .eps-format til Team Rynkeby senest 22.1.2017).

☐ Sponsorens logo på Team Rynkebys website (fremsendes i .jpg-format umiddelbart efter underskrift af aftalen)
☐ Link på Team Rynkebys website til sponsorens eget website
☐ Sponsorens logo på holdets servicetøj (logo fremsendes i .ai- eller .eps-format til Team Rynkeby senest 31.1.2017)
☐ Sponsorens logo på holdets servicebiler (sponsoren skal selv levere klistermærker – der let kan pilles af bilerne
igen. Klistermærkerne skal være fremsendt til holdet senest 1.5.2017)

☐ Anden aftalt synlighed:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Logofiler fremsendes til holdet på mailadressen: ____________________________________
(Personen på holdet, der administrerer holdets sponsoraftaler)

7. Gyldighedsperioden
Når den underskrevne sponsoraftale er ført ind i Team Rynkebys system, fremsendes den
elektronisk til sponsoren til godkendelse. Aftalen træder først i kraft, når aftalen er godkendt
elektronisk. Team Rynkeby sender først en faktura til sponsoren, når aftalen er godkendt
elektronisk. Såfremt det drejer sig om en platin- eller guldsponsoraftale, skal denne aftale
godkendes elektronisk senest 22.1.2017. For alle sponsoraftaler gælder det, at de udløber
30.9.2017.
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Denne aftale kan ophæves med øjeblikkelig virkning som følge af væsentligt kontraktbrud på
en af parternes vegne. Som væsentligt kontraktbrud betragtes altid væsentlig forsinkelse i
betaling af sponsorbeløbet eller levering af andre ydelser samt handlinger eller adfærd på en af
parternes vegne, som objektivt set er i strid med almindelig god skik eller lovgivningen, eller
som på anden måde forårsager skade på den anden parts omdømme.
Parterne fjerner efter aftalens ophør den andens parts navn, logo og andre mulige tilladte
symboler fra deres materiale og website samt fra andre sådanne udgivelser og
sammenhænge, hvor den anden parts navn, logo eller andre symboler er anvendt.

8. Underskrift
For sponsor:

For Team Rynkeby:

Dato: _____________________________

Dato: _____________________________

__________________________________

__________________________________

(Underskrift)

(Underskrift)

Kontrakten fremsendes i underskrevet form til:
Team Rynkeby-deltager: _______________________________________________
Adresse:

_______________________________________________

Postnr. og by:

_______________________________________________

E-mail:

_______________________________________________

Tlf.:

_______________________________________________
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