SPONSORAVTAL
Nedan angivna parter har ingått följande avtal
I. PARTER
1. Sponsor:

2. Förening: Ålands motorklubb r.f.
0919209-6
PB 1962
22111 MARIEHAMN
II. SYFTE
Syftet med detta avtal är att sponsorn ekonomiskt stöder Ålands motorklubbs r.f.
verksamhet under fyra års tid. Sponsorn kan genom att välja ett av tre sponsoralternativ (alternativ a – c nedan) själv välja vid vilken tävlingsbana/ vilka tävlingsbanor sponsorn vill vara synlig. Föreningen gör reklam för sponsorn genom att
under fyra års tid sätta upp en reklamskylt vid en, två eller tre av föreningens motorsportstävlingsbanor, beroende på vilket sponsoralternativ sponsorn väljer, under sponsoravtalstiden samt banner på föreningens Internethemsida och på så sätt
marknadsföra sponsorn.

III. RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
1. Föreningens skyldigheter
Ålands motorklubb r.f. låter trycka reklamskylt i storlek 1250 mm x 600 mm i
enlighet med den logo som sponsorn önskar samt sätter upp reklamskylten på en
för tävlingsbesökarna väl synlig plats på den tävlingsbana/ de tävlingsbanor (motocross, folkrace, karting) som sponsorn önskar enligt uppgjort sponsoravtal. Föreningen ska se till att reklamskylten förevisas under de fyra tävlingssäsonger som
sponsoravtalet gäller.
2. Sponsorns skyldigheter
Sponsorn ingår sponsoravtal för en fyraårsperiod enligt följande alternativ (kryss
sätts i rutan framför det alternativ för vilket sponsoravtalet ingås):
a) 1 st. skylt på valfri tävlingsbana (folkrace, karting, motocross)
- pris: 800 euro
- skylten sättas upp vid tävlingsbanan för:
b) 2 st. skyltar på valfri bana (folkrace, karting, motocross)
- pris: 1 200 euro
- skyltarna sätts upp vid tävlingsbanorna för:
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c) 3 st. skyltar (skyltar på samtliga tävlingsbanor – folkrace, karting,
motocross)
- pris: 1 500 euro
- skyltarna sätts upp vid tävlingsbanorna för:

Priset inkluderar:
- skylt/ skyltar (storlek 1250 mm x 600 mm) 1-3 st. beroende på valt alternativ
- tryckning av skylt/ skyltar
OBS! sponsorn skickar själv sin logo i eps-format elektroniskt till
Edge Print Ab på e-postadressen petra.soderman@edgeprint.ax
- uppsättning av skylt/ skyltar
- banner på föreningens hemsida
Betalning skall erläggas enligt följande:
År 1:
Alternativ a) 275 euro
Alternativ b) 375 euro
Alternativ c) 450 euro
År 2-4:

Alternativ a) 175 euro/ år
Alternativ b) 275 euro/ år
Alternativ c) 350 euro/ år

Betalning skall ske mot faktura till Ålands motorklubb r.f.
Eventuella skatter och/eller avgifter som uppkommer med anledning av detta avtal
står respektive part för.

IV. KONTAKTPERSONER
För det närmare fullgörandet av detta avtal utses för sponsorns del
och för Ålands motorklubbs r.f. del föreningsordföranden såsom de personer som skall hålla löpande kontakt och underrätta motparten
om omständigheter som har betydelse för detta avtals fullgörande.

V. AVTALSTID
1. Detta avtal gäller under fyra kalenderår från det år när avtalet upprättas.
2. Uppsägning i förtid.
Uppsägning får ske endast vid väsentligt avtalsbrott. Avtalet upphör därmed omedelbart att gälla. Som väsentligt avtalsbrott anses bl.a. att Ålands motorklubb r.f.
eller dess idrottare agerar på sätt som strider mot idrottens idé och grundprinciper
och att Ålands motorklubb r.f. eller dess idrottare agerar på ett sätt som skadar
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sponsorn och dess verksamhet. Sponsorn har rätt att återfå ersättning som avser
återstående avtalstid.
Såsom väsentligt avtalsbrott kan även ses att sponsorn t.ex. bryter mot Ålands
motorklubbs r.f. gällande policyn. Ålands motorklubb r.f. har rätt att ta ner reklamskylt/ -skyltar och behålla de av sponsorn erhållna medlen.

VI. TVISTLÖSNING
Parterna skall verka för att eventuella tvister skall lösas i samförstånd.

VII. UNDERSKRIFTER
Detta avtal har upprättats i två exemplar. Vardera parten har erhållit ett exemplar
av avtalet.
Ort och tid:
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