Sponsoraftale

mellem
Hvidovre Kommune
Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre
(hefter benævnt kommunen)
&
Hvidovre Badminton Club
Bibliotekvej 62
2650 Hvidovre
(herefter benævnt klubben)

Mellem kommunen og klubben indgås hermed en 2-årig sponsoraftale for perioden 1. juli 2014 til
30 juni 2016 på følgende vilkår:
1. Kommunen yder kr. 100.000 kr. til klubben i hvert af de 2 år. Beløbet er ikke momsbelagt.
Udbetalingen forudsætter, at klubben opfylder de i denne aftale fastsatte vilkår.
Klubben forpligter sig til at:
1. Trykke kommunens kommunelogo på ærmet af 1. holdets spillertrøjer og på brystet af
træningstrøjen.
2. Trykke kommunens kommunelogo på forsiden af kampprogrammer til samtlige kampe eller
turneringer.
3. Etablere 8 bande-reklameskilte i samarbejde med kommunen, Borgmesterkontoret.
4. Etablere 1 reklameskilt på trappegang mellem restaurant og hallen.
5. Tilbyde gratis adgang for kommunens børn og unge under 18 år til samtlige af 1. holdets
kampe i HBC hallen. Børn af forældre boende (og tilmeldt folkeregistret) i kommunen skal
have samme adgang til kommunens gratis arrangementer, uanset om børnene selv er
tilmeldt folkeregisteret i Hvidovre.
6. Deltage i pressearrangementer og kommunale repræsentative arrangementer efter aftale
med kommunen, Borgmesterkontoret.
7. Tilbyde ”badmintonskole” vederlagsfrit for kommunens skolebørn 1 uge i sommerferien,
efterårsferien eller vinterferien efter konkret aftale med Kultur- og Fritidsafdelingen.
8. Indrykke annonce med kommunens kommunelogo i Hvidovre Avis forud for kampe.
Der afholdes et årligt opfølgningsmøde mellem kommunen og klubben, hvor præstation af ydelser
drøftes. Kommunen, Kultur- og Fritidsafdelingen indkalder til mødet.

Ydelserne fra klubben kan justeres efter aftale, dog således at ydelserne fortsat står mål med
betalingen.
Klubben kan opsige aftalen med 1. måneds varsel. Eventuel forudbetaling fra kommunens side
skal tilbagebetales i tilfælde af opsigelse.
Begge parter er berettiget til at hæve denne aftale, såfremt den misligholdes af den anden part.
Ophævelse kan ske med 1. måneds varsel.
Aftalen er uopsigelig for kommunens side i aftaleperioden.
Aftalen træder i kraft den 1. juli 2014 og løber til den 30. juni 2016 med mulighed for
genforhandling af aftalen.
Kommunen tager kontakt til klubben med henblik på genforhandling senest d. 1. januar 2016.

For Hvidovre Kommune
Hvidovre d.

/

2014

_____________________
Helle Adelborg
Borgmester

For Hvidovre Badminton Club
Hvidovre d.

/

2014

_____________________
Kurt Henrik Wolf
Hvidovre Badminton Club

Hvidovre d.

/

2014

_____________________
Nich Bendtsen
Kommunaldirektør

