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Navn 

Adresse 

Postnr. og by 

     xxxxxxx, den  

 

 
 
Sponsorkontrakt for sæsonen 2011/2012 
 

Sponsorkontrakten er en bindende samarbejdsaftale indgået mellem xxxxx  xxxxx og (sponsorstøttede) 
(forældrene til)  xxxxx xxxxxxx, som er xxxxx  xxxxxx, adresse, postnr. og by.  

Sponsorkontrakten gælder for Xxxxx Xxxxxx cpr. nr. xxxxxx-xxxx og (hans)(hendes) til enhver tid gældende 
dansepartner. Sponsorkontrakten løber for en sæson ad gangen. Sæsonen er rullende og løber 12 måneder 
fra kontraktens indgåelse xx.xx. – xx.xx og tages op til fornyelse hvert år tre måneder før kontraktens udløb.   

Sponsor er xxxxx, der for sæsonen yder et kontantbeløb på kr.  xx.xxx til dækning af træningstøj, sko, 
turneringstøj, rejser og enetimer. Sponsorstøttede xxxxx xxxxx og dansepartner forpligter sig herefter til på 
samtlige relevante beklædningsdele til såvel turnering (i.h.t. turneringsreglementet, DDD, DS og IDSF) som 
til træning at reklamere for xxxxx.  

Ligeledes optages xxxx som sponsor på parrets hjemmeside www.xxxx.x..x..x.x.dk med en firmabeskrivelse 
godkendt af sponsor.  

(Sponsorstøttede)( Sponsorstøttedes forældre) forpligter sig til en løbende redegørelse for midlernes 
anvendelse samt en løbende skriftlig redegørelse på parrets hjemmeside for parrets optræden og 
eksponering nationalt som internationalt og i medierne.  

Ønsker xxxxx at anvende parret i kommerciel sammenhæng, er dette en del af kontrakten og nærmere 
aftales med (sponsorstøttede) ( sponsorstøttedes forældre). Ved kommerciel anvendelse af parret tages 
især hensyn til sponsorstøttedes alder, dansemæssige aktiviteter, skolegang /studier, arbejde og 
almindelige trivsel. 

Ved ændring i logoer eller ”film” til tryk, vævning og lignende tilsendes disse sponsorstøttede snarest, og 
eventuel anvendelse af allerede eksisterende xxxxx reklametøj og artikler i øvrigt aftales med nærmere 
med (sponsorstøttede)(sponsorstøttedes forældre). 

Det påhviler (sponsorstøttede) (sponsorstøttedes forældre) at forsyne xxxxx med relevante kopier eller filer 
med pressefotos og lignende over sæsonen. Dette gøres primært via parrets hjemmeside under nyheder og 
under fotos. Ligeledes forpligter (sponsorstøttede) (sponsorstøttedes forældre) sig til at være behjælpelig 

http://www.xxxx.x..x..x.x.dk/
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med at formidle kontakter til relevante personer i danseverdenen, så sponsor kan udnytte sponsoratet som 
et aktivt sponsorat.  

Det påhviler ligeledes (sponsorstøttede)( sponsorstøttedes forældre) løbende at vedligeholde parrets 
hjemmeside og løbende at opdatere samme med en plan over stævner, turneringer, og arrangementer, der 
påtænkes deltagelse i over året.  

Kontrakten træder i kraft 1. xxxxx 20xx og er gældende for hele kalenderåret 20xx. 

Sponsorbeløbet forfalder med xx.xxx  kr. den 1. xxxx 20xx (og yderligere xx.xxx kr. pr. 1. Xxxx 20xx). Beløbet 
indsættes på den til xxxx.xxxxxx  oprettede sponsorkonto i xxxx bank – reg.nr. xxxx– kontonr. Xxxxxxxx 

Kontrakten er uopsigelig i perioden og eventuelle tvister afgøres af kontraktens underskriftberettigede i 
mindelighed over en kop kaffe.  

 

 

 

Xxxxxxxx  den ______________________            xxxxxx den _______________________ 

 

 

 

 

 

 

_________________________________            ______________________________________  

Xxxxxxx X/X                Sponsorstøttede eller Sponsorstøttedes forældre  

XXXXX XXXXX                navne 
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