SPONSORAVTAL
Mellan
Eskilstuna Karateklubb (förenings.nr: 818000-7869)
och sponsor:________________________________________

Företag
Org.nr:
Fakturaadress

Kontaktperson
Tel.nr:
Mailadress:

Eskilstuna Karateklubb grundades 1980. I klubben tränas karatestilen Wado Ryu som kan
kännetecknas som en stil med ganska mycket inslag av grepp och nedtagningar. Träningen bedrivs i
olika grupper från sju år och uppåt. Klubben har två svartbälten samt ett antal brunbälten som fungerar
som instruktörer.
Vidare har klubben träningsläger såväl höst som vår. Lägren är öppna för alla medlemmar oavsett grad
och är ett uppskattat inslag i verksamheten. Lägren ökar också gemenskapen i klubben, en nog så viktig
del.
Eskilstuna Karateklubb har genom åren tagit ett stort antal medaljer. De flesta har tagits på nationella
tävlingar men det har också kommit ett antal medaljer med hem från tävlingar utomlands.
Klubben har också 3 medlemmar i landslaget:
Kevin Lieu
Daniel Barkelind
Ludwig Ingemansson
Har idag träffat följande avtal:

Exkl. moms.

Inkl. moms.

Diamantpaket

_____SEK

______SEK

Guldpaket

8 000 SEK

10 000 SEK

Silverpaket

4 000 SEK

5 000 SEK

Bronspaket

1 600 SEK

2 000 SEK

Annat

______________________________________
______________________________________
______________________________________

✔

Åtagande
För de upplåtna rättigheterna ska Sponsorn utge ersättning till Eskilstuna Karateklubb enligt paketets
pris. Eskilstuna Karateklubb åtar sig att leverera ovan avtal i rätt tid och format samt till att ge sponsorn
möjlighet till exponering vid andra aktiviteter så som tävlingar mm.
I avtalet ingår:
 En liten skylt i anslutning till klubbens dojo (lokal) (20X30cm)
 Tryck på klubbens overall. Storlek och placering enl. ök. med tryckansvarig på Eskilstuna
Karateklubb (Endast guldpaket och uppåt)
 Logo på Eskilstuna Karateklubbs hemsida med länk om så önskas.
 Diplom som bevis och tack för ert stöd.
 Eskilstuna Karateklubb upplåter rätten till Sponsorn att utnyttja klubbens goodwill för sin
marknadsföring.
Betalning
Beloppet faktureras sponsor och betalningsvillkor är 30 dagar.
Logotyp
För framtagande av skyltar, reklammaterial, tryck eller klädtryck är det viktigt att det mailas/skickas
högupplösta filer för bästa kvalitet till tryckansvarig på Eskilstuna Karateklubb. Format bör vara JPG,
PNG, GIF, EPS eller BMP.
Avtalstid
Avtalet gäller från och med den dagen för undertecknandet och 12 månader framåt. Uppsägningstid är
en månad, ingen del av ersättningen återbetalas om Sponsorn säger upp avtalet till förtida upphörande.
Tvist
Om tvist uppkommer med anledning av detta avtal ska parterna i första hand försöka lösa denna genom
förlikning. Om parterna inte lyckas med detta kan på parts begäran tvisten hänskjutas till avgörande av
skiljemän, som stadgas i lagen som skiljemän. I annat fall ska tvisten avgöras av svensk domstol och
svensk lag ska tillämpas.
Avtalet
Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande original, varav parterna tagit var sitt. Detta är det
fullständiga avtalet, alla tidigare muntliga, skriftliga eller implicita överenskommelser ersätts i sin helhet
av detta avtal, alla ändringar av detta avtal måste vara skriftliga. Avtalet är endast giltligt med båda
parters firmatecknares egenhändiga signaturer.
Firmatecknare för Eskilstuna Karateklubb:

Firmatecknare för Sponsorn:

Ort:

Ort:

Datum:

Datum:

Signatur:

Signatur:

