GRENSPONSRING VID TÄVLING

Mellan _______________________________________ , nedan kallad sponsor och Järfälla Simsällskap,
simsektionen, nedan kallad Föreningen, har denna dag följande överenskommelse tecknats.
Allmänt
Järfälla Simsällskap är en ideell förening som bedriver ungdomsverksamhet inom simning på nivåer från
nybörjare till elit. För att finansiera denna ideella verksamhet, erbjuder Föreningen sponsorer
reklamutrymmen.
Ett reklamutrymme är att vara grensponsor vid våra tävlingar. Sponsorn betalar 500 kronor per gren
man vill sponsra. För detta får man grenen uppkallad med sitt sponsorsnamn, speaker kommer att läsa
upp några rader om företaget, företagets logotype kommer att finnas i heatlistan.
Vill du även få en enskild sida med reklam i vår heatlista så kostar det 500 kronor extra.
Sponsoren erbjuds även att dela ut priser till pristagarna i den sponsrade grenen. Priser kan vara allt från
nyttoprodukter, reklamprodukter eller presentkort. Nio priser per gren eftersom det är 3 åldersklasser i
varje gren, samt tolv priser vid lagkappsgrenar.
JÄRFÄLLA NATIONELLA 8-10 april 2022
Järfälla Nationella är en tredagarstävling för åldersklasserna 18 år och äldre, 16-17 år, 15 och yngre.
Tävlingen erbjuder ett brett tävlingsprogram innehållande alla mästerskapsdistanser. Järfälla Nationella
lockar klubbar från hela Sverige och håller en hög klass i alla åldersklasser.

Senaste åren har vi haft över 30 deltagande föreningar och över 1500 starter.
Det finns totalt 40 grenar att sponsra, för grenordning se dokument exempel grensponsring.
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Betalning
Betalning erläggs i förskott, Järfälla Simsällskap skickar faktura.
Tävling: Järfälla Nationella

Datum: 8-10 april 2022

Vi vill sponsra___________antal grenar. Önskemål om specifik gren, simsätt___________
Om ja, följande text ska läsas upp (max 20 ord)_____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Logotypen ska skickas till caroline@thewallins.se
Vi vill ha en extra sida med reklam i heatlistan, ja____________nej___________________
Om ja, skicka in ett förslag på hur sidan ska vara utformad, logotype, text etc. Detta skickas till
caroline@thewallins.se

Vill skänka priser. (ett bra sätt att synas med reklamartiklar och uppskattat av simmarna)
Ja______________________nej___________________________________
Priser/reklamartiklar skickas till Järfälla simsällskap kansli.

Sponsor , Företags Namn______________________________ Org.nr_________________
Kontaktperson_____________________________________________________________
Adress____________________________________________________________________
Telefon___________________________________________________________________
Mailadress________________________________________________________________
Signatur__________________________________________________________________
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