SPONSOROINTISOPIMUS
1. Sopijapuolet
Tämän sopimuksen sopijapuolet ovat:
Sponsorin nimi:_____________________________________
Hlö tai Y-tunnus:____________________________________
Osoite:____________________________________________
Puhelin:___________________________________________
Sähköposti:________________________________________
Yhteyshenkilö:______________________________________
ja
OLS:n salibandyjoukkue Kilpa E06
OLS ry
Y-tunnus: 0187706-6

Sopimuksen hankkinut ja joukkueen puolesta allekirjoittanut:
Nimi:______________________________________________
Puhelin: ___________________________
S-posti:____________________________________________

Sopijapuolet ovat tehneet seuraavan sopimuksen:
Sopimuksen tarkoitus
Sopimus koskee sovitun sponsorointikohteen taloudellista tai muuta tukemista Sponsorin
saamaa markkinointiviestinnällistä ja muuta liiketoiminnallista hyötyä vastaan tämän
sopimuksen mukaisesti.
2. Yhteyshenkilöt
Sopijapuolet nimeävät yhteyshenkilöt, vähintään yksi henkilö kummaltakin sopijapuolelta.
Yhteyshenkilöillä on valtuudet antaa sitovia ohjeita työn suorittamiseksi tämän sopimuksen
sallimissa rajoissa. Sponsori voi nimetä myös yhteyshenkilön mahdollisesti käyttämästään
mainostoimistosta ja/tai muista alihankkijoista.

3. Sponsorointikohteen hyödyntäminen
Sopijapuolet ovat sopineet seuraavaista:
1. Mitä oikeuksia ja palveluja Sponsori saa Sponsorointikohteen ja sen tunnuksen (esim.
kuva, logo, nimi) hyödyntämiseen omassa markkinointiviestinnässään ja muussa
liiketoiminnassaan
2. Sponsorin tunnuksen, tuotteiden tai palveluiden näkyvyys
3. Missä määrin sponsorointikohteen edustajat ovat Sponsorin käytössä
4. Suoramarkkinoinnin hyödyntäminen

4. Yhteistyökumppanille maksettava tuki
Sponsori maksaa yhteistyökumppanille tukea seuraavasti:
Kiinteä tuki_________________________(_______) euroa sopimuskaudelta
Valittu tukimuoto ja mahdollinen mainospaikka:___________________________
____________________________________________________________________
Mainoksen materiaalit ja yrityksen logomainoksen linkitystiedot lähetetään s-postilla
osoitteeseen: kksusannak@gmail.com
Muu kuin rahallinen suorite tai korvaus:
____________________________________________________________________

5. Sponsoroinnin maksaminen
Laskutettuna vuosittain kunkin vuoden _______kuun ________ päivänä.
Kahden viikon kuluessa tämän sopimuksen allekirjoittamisesta joukkueen tilille
OP Oulu OKOYFIHH
OLS-salibandy -06 kilpa
FI79 5741 4020 0869 50

6. Kulut
Sponsori vastaa ainoastaan erikseen kirjallisesti sovituista yhteistyökumppanin sponsoroinnin
toteuttamisesta aiheutuneista kustannuksista

7. Oikeudet
Yhteistyökumppanilla on tai hän hankkii kaikki sopimuksen mukaisen yhteistyön
toteuttamiseen tarvittavat tavaramerkki-, tekijän-, ja muut oikeudet. Sekä toimittaa
yhteistyökuppanille yrityksensä logon kuvamateriaalit painatusta sekä nettinäkyvyyttä varten.
Sponsorille siirtyy oikeus käyttää sponsorointikohteen tunnusta ja nimeä omassa
markkinointiviestinnässään sopimuskauden ajan.
Sponsorilla on oikeus käyttää referenssinä tässä sopimuksessa mainittua yhteistyötä
markkinointiviestinnässään ja muussa liiketoiminnassaan
8. Sopimuskausi ja sopimuksen päättyminen
Tämä sopimus on määräaikainen ja voimassa ________________ saakka
Sopimus tulee voimaan tämän sopimuksen allekirjoittamisella ja jatkuu vuoden kerrallaan,
jollei sitä irtisanota kirjallisesti kolmea (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.
Muu:_______________________________________

9. Sopimuskappaleet
Tätä sopimusta on laadittu kaksi (2) samansisältöistä kappaletta, yksi (1) Sponsorille ja yksi (1)
yhteistyökumppanille

10. Allekirjoitukset
____________________________ ___________ .päivänä _________ kuuta 20____

Sponsori

Joukkueen edustaja

____________________

___________________________

