Tumbling Team Fyn´s Salto Cup 2016
Om
Tumbling Team Fyns sponsordag hedder “Salto Cup 2016”, hvor sponsorer, gymnaster, trænere,
bestyrelse, samt forældre er sammen og støtter foreningen. Dette går ud på at hver gymnast som
man kender laver div. spring og herved støtter man så med et evt. sponsorat til den enkelte
gymnast.
I modsætning til mange andre foreninger, så går pengene ikke til ét bestemt hold, men til hele
foreningen i form af materialer. Dette kan være redskaber, musikanlæg m.m. Det vigtigste med
dette koncept er, at alle i Tumbling Team Fyn kan få glæde af de penge, der kommer ind via deres
sponsorater.
Sponsor
Alle hold i Tumbling Team Fyn deltager, ved at lave 4 bestemte øvelser i kategori:
1.
2.
3.
4.

Forlæns salto (eller tilsvarende)
Baglæns salto (eller tilsvarende)
Kraftspring (eller tilsvarende)
Flik Flak (eller tilsvarende)

Gymnasterne får 10 minutter til at lave så mange spring som muligt for hver øvelse.
Hver gymnast har en eller flere personlige sponsorer, som sponsorere med et beløb for hvert
gennemført spring. Disse sponsorer skal gymnasten selv finde  gerne med hjælp fra en voksen.
Hvis en gymnast f.eks. har en sponsor, der giver 1 kr. pr. salto og gymnasten laver 30 saltoer på
10 minutter, så har sponsoren støttet gymnasten og Tumbling Team Fyn med 30 kr. i det hele!
Sponsoren må selv bestemme beløbet, som de vil sponsorere med pr. spring  eller om de vil
sponsorere et fast beløb. Inden salto Cup går i gang skal der indgås en underskrevet
kontrakt/aftale med sponsorerne.
Deltager
Springlopperne og Trin 1+2+3+4+5+6
Dato og Sted
Søndag den 9. oktober 2016 kl 12:00  15:00 i Skt. Klemens Hallen, Dahlsvej 1, 5260 Odense S

www.saltocup.dk

Kontrakt/Aftale
§ 1. Parter
Denne sponsoraftale er indgået mellem nedenstående sponsor og gymnast fra
Tumbling Team Fyn:
Sponsor
Navn:
Adresse:
Email:

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Udøveren
Navn:
Adresse:

_______________________________
_______________________________
_______________________________

§ 2. Sponsors forpligtelser  (kryds 1 eller 2 af)
Som sponsor binder jeg med __________ kr. til Tumbling Team Fyn for hvert spring,
udøveren gennemfører på dagen, hvor Salto Cup afvikles.
Jeg vil gerne sponsorer med et fast beløb på: ______________ kr.
Når Salto Cup 2016 er afviklet, skal der – PÅ SELVE DAGEN  afregnes med foreningen, så HUSK KONTANTER  tak.
Hvis man ikke har mulighed for at deltage ved dette arrangement på selv dagen, indbetales beløb på foreningskonto:
Spar Nord
Reg: 9219
Konto: 4579742602

§ 3. Aftaleperiode
Aftalen gælder kun på Salto Cup 2016 dagen.

Underskrifter
___________________ den __________
_________________________________

_________________, Tumbling Team Fyn

Sponsor

Udøveren

