
Frederikssund Svømmeklub 

Tak for støtten til 

 

 

Sponsorkontrakt 
§ A: Parter /Der er indgået sponsoraftale mellem. 

 
Navn Svømmer.  

 Kopi til Sponsor  

 

Navn Sponsor.  (Herefter kaldt sponsor). 

Adresse.    

CVR/SE.    Sponsor ønsker faktura tilsendt, faktura mail.   
 

Og Frederikssund Svømmeklub (FSV). 
Bonderupvej 2 

Sponsorrateindbetaling til. 
Danske Bank 

 3600 Frederikssund Konto Nr. 9570 – 12607776* 
 CVR. 88 32 36 10 Mobilepay. 58561* 
  *Ved bank og mobilepay husk navn og svømmer. 
§ B: Formål 
Formålet med denne sponsorkontrakt er at gøre sponsor til en del af Frederikssund svømmeklubs sponsorteam. 
Sponsor bliver via en række modydelser fra FSV, jf. § F, profileret i forbindelse med klubbens sponsorstævne. 

§ C: Aftaleperiode og type. 

Aftalen begynder ved sponsorstævnets start og frem til oktober 2023. 

Sponsorstøtte:  KM-aktie ¤  Øre pr. M:  / Maks beløb: Kr.  

 Bronze 5.000,00  Sølv 8.000,00  Guld 12.000,00  Tilkøb.   

¤Forklaring øre/meter. Her forstås f.eks., 25 øre pr./km uanset hvad eller en maks. begrænsning på f.eks. 1.000,00 kr. 

§ D: Genforhandling 

Aftalen kan genforhandles, hvis parterne ved aftaleperiodens udløb ønsker at fortsætte samarbejdet. 

§ E: Sponsors forpligtelser 

Sponsor er forpligtet til at betale det i kontrakten anførte beløb inden d. 9. november 2022. Sponsor leverer og stiller logo og link 

til egen hjemmside til rådighed for Frederikssund Svømmeklub i aftaleperioden. Trykklart logo mailes til tombantz@hotmail.com. 

§ F: FSV’s forpligtelser. 

Ved køb af sponsorpakker er Frederikssund Svømmeklub i aftaleperioden forpligtet til at opfylde de anførte punkter i sponserpakkerne. 

§ G: Andre aktiviteter 

Ud over de ydelser, som er nævnt i § E og § F, kan der gennemføres andre aktiviteter, som er til gavn for begge parter. Hvis der er 
enighed om at gennemføre en sådan aktivitet, skal der indgås en særskilt aftale om de nærmere vilkår for aktiviteten. 

§ H: Misligholdelse 

Aftalen er uopsigelig i den periode, den vedrører. Dog kan den hæves, hvis én af parterne misligholder sine forpligtelser i henhold til denne afta- 
le. Ved misligholdelse er den anden part berettiget til med omgående virkning at ophæve aftalen. 

 

Underskrifter  

Dato.  Sponsor – Underskriver navn (Blokbogstaver)   Sponsor Underskrift 

Dato. 
 

FSV – Underskrivers navn (Blokbogstaver) 
  

FSV – Underskrift 
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