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Avtal gällande sponsring av undervattensrugbylandslagen
under säsongen 2012-2013
1) Sponsringserbjudande.
Svenska Sportdykarförbundet (SSDF) erbjuder Er möjlighet till marknadsföring och samtidigt
stödja förbundets satsning för att vinna EM-guld i UV-rugby vid 2013 års mästerskap.
2) Avtalets parter.

Namn
Besöksadress
Postadress

Sponsor/Företag

Sponsortagare
Svenska Sportdykarförbundet
Mårbackagatan 19, 7 tr.
Mårbackagatan 19

Hemsida
Fax
Org.nr.
Kontaktperson
Telefon
E-post

123 43 Farsta
www.ssdf.se
08-605 88 32
802003-1723
Ordförande UV-rugby
08-605 88 02
uv-rugby@ssdf.se

3) Sponsorns åtaganden
Avtalets sponsor betalar till SSDF i enlighet med avtalat pris. Sponsorn ansvarar för kostnader
i enlighet med avtalat sponsorpaket nedan.
4) SSDF:s åtaganden
SSDF åtar sig att i samband med samtliga matcher använda kläder, utrustning med tryckta
sponsordetaljer i den utsträckning som verksamheten medger.
5) Sponsringens omfattning
De alternativ som ingår i detta avtal ska markeras i nedanstående tabell. Icke valda alternativ
överstryks.
Sponsorpaket A (100 000 kronor)
•
•
•
•
•
•
•
•

Möjlighet att under säsongen 2012-2013 använda såväl herr- som damlandslaget i Er marknadsföring.
Logotyp och länk på Svenska Sportdykarförbundets hemsida för UV-rugbys landslag.
Unikt sponsorcertifikat inklusive lagbilder som visar företagets delaktighet i landslagssatsningen.
Fem stycken prenumerationer på medlemstidningen Sportdykaren under ett år.
Reklamskattebefriad annonsplats i medlemstidningen Sportdykaren (når ca 10 000 läsare) vid tre stycken
tillfällen (halvsida).
Skylt med logotyp på landslagens officiella lagfoton.
Logotyp på landslagsoveraller (kostnad för overaller inkluderat, tryckkostnader tillkommer).
Logotyp på 30 stycken matchmössor (kostnad för mössor inkluderat, tryckkostnader tillkommer).
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•
•

Logotyp på 40 stycken badbyxor/baddräkter (kostnad för badbyxor/baddräkter inkluderat,
tryckkostnader tillkommer).
UV-rugby ”prova-på-tillfälle” med instruktör från valfritt landslag, kan arrangeras i Stockholm,
Linköping, Göteborg, Karlshamn och Malmö (eventuellt annan plats).
Sponsorpaket B (50 000 kronor)

•
•
•
•
•
•
•

Möjlighet att under säsongen 2012-2013 använda såväl herr- som damlandslaget i Er marknadsföring.
Logotyp och länk på Svenska Sportdykarförbundets hemsida för UV-rugbys landslag.
Unikt sponsorcertifikat inklusive lagbilder som visar företagets delaktighet i landslagssatsningen.
Tre stycken prenumerationer på medlemstidningen Sportdykaren under ett år.
Reklamskattebefriad annonsplats i medlemstidning Sportdykaren (når ca 10 000 läsare) vid två stycken
tillfällen (kvartssida).
Skylt med logotyp på landslagens officiella lagfoton.
Logotyp på landslagsoveraller (tryckkostnader tillkommer).
Sponsorpaket C (25 000 kronor)

•
•
•
•
•

Möjlighet att under säsongen 2012-2013 använda såväl herr- som damlandslaget i Er marknadsföring.
Logotyp och länk på Svenska Sportdykarförbundets hemsida för UV-rugbys landslag.
Unikt sponsorcertifikat inklusive lagbilder som visar företagets delaktighet i landslagssatsningen.
Två stycken prenumerationer på medlemstidningen Sportdykaren under ett år.
Reklamskattebefriad annonsplats i medlemstidningen Sportdykaren (når ca 10 000 läsare) vid ett tillfälle
(kvartssida).
Sponsorpaket D (15 000 kronor)

•
•
•
•

Möjlighet att under säsongen 2012-2013 använda såväl herr- som damlandslaget i Er marknadsföring.
Logotyp och länk på Svenska Sportdykarförbundets hemsida för UV-rugbys landslag.
Unikt sponsorcertifikat inklusive lagbilder som visar företagets delaktighet i landslagssatsningen.
En prenumeration på medlemstidningen Sportdykaren under ett år.
Sponsorpaket E (10 000 kronor)

•
•
•

Möjlighet att under säsongen 2012-2013 använda såväl herr- som damlandslaget i Er marknadsföring.
Logotyp och länk på Svenska Sportdykarförbundets hemsida för UV-rugbys landslag.
Unikt sponsorcertifikat inklusive lagbilder som visar företagets delaktighet i landslagssatsningen.
Faktureringspaket F (valfri summa) Ert förtag betalar en faktura märkt som det passar er, tex en
hyra utav bassäng till träningsläger , boende, materiel, idrottskiropraktor m.m.

•
•
•

Möjlighet att under säsongen 2012-2013 använda såväl herr- som damlandslaget i Er marknadsföring.
Skylt vid avsedd fakturas ändamål. tex: Lanslagets träningsläger inför EM 2013 sponsras utav
företagsnamn/logga.
Logotyp och länk på Svenska Sportdykarförbundets hemsida för UV-rugbys landslag.
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7) Avtalstid
Avtalet träder i kraft vid undertecknandet och gäller till om med avslutat spel av Europeiska
Mästerskapen sommaren 2013.
8) Övrigt
Annan övenskommmelse_________________________________________________________
_________________________________________________________

9) Individuell sponsring
Övenskommmelse_________________________________________________________
_________________________________________________________

10) Vid individuell sponsring
Namn på spelare:
Avtalsnummer:
Se regler för individuell sponsring i bilaga 1.
11) Betalning
När avtalet är påskrivet av båda parter skickar SSDF faktura med 30 dagars betalningstid.
Eventuella merkostnader, t.ex. tryck och materiel, som skall betalas av sponsorn faktureras
vanligtvis separat. Vid eventuell förlängning för kommande säsonger skickas faktura under
januari månad för aktuell säsong.
11) Förlängning
Inför efterföljande säsong har sponsorn möjlighet att förlänga avtalet. UV-rugby kommittén
kontaktar sponsorn inför säsongen. Avtalet förlängs inte automatiskt.
12) Hävande av avtalet
Avtalet kan hävas av endera parten om överenskommelser enligt detta avtal inte har uppfyllts.
Om betalning inte skett inom 45 dagar efter fakturering har SSDF rätt att häva avtalet. Om
SSDF inte uppfyller sina åtaganden har sponsorn rätt att häva avtalet. Om så sker kan viss
återbetalning göras. Denna återbetalning är begränsad till högst halva sponsorbeloppet.
Eventuella omkostnader ersätts inte.
13) Tvist
Eventuell tvist skall ske i domstol. SSDF har säte i Stockholm.
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Sponsorn och SSDF har träffat en överenskommelse enligt detta avtal och godkänner därmed
samtliga villkor i avtalet. Avtalet är upprättat i två original varav parterna har tagit var sitt.

Ort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum: 201 -

-

______________________________

för Svenska Sportdykarförbundet

Sponsor

______________________________

________________________________

Namnteckning

Namnteckning firmatecknare

______________________________

________________________________

Namnförtydligande

Namnförtydligande

______________________________

________________________________

Titel

Titel

