SPONSOR v/10TIMERS EVENT
3. FEBRUAR KL. 08.00-18.00
VIL DU VÆRET SPONSOR TIL ÅRETS
10TIMERS EVENT?
Rynkeby Storstrøm er en stor del af SCALA. Igennem
de sidste 4 år, har vi indsamlet over 300.000 kr. Dette
kan kun lade sig gøre, fordi I støtter op, og det er vi
taknemmelige for.
Vi har kørt heldagsarrangementer de sidste par år
med stor succes, og i år er ingen undtagelse.
Kunne du tænker dig at være med til at støtte op om
Børnecancerfondens fantstiske arbejde for kræftramte
børn, er der forskellige muligheder.
HVAD GIVER ET SPONSORAT OGSÅ?
Sponsor får navn på banner i Scala. Dette bliver en
fast del af SCALA fra d. 3. februar og frem til at Team
Rynkeby Storstrøm kommer hjem fra Paris igen.

SPONSORATER
STIL DIT EGET HOLD
Saml’ dit eget cykelhold, og få en fed dag med venner og kollegaer. 1 cykel har et minimum sponsorat på
kr. 1.500,• Gør fx indsamlingen til et sjovt og meningsfuldt
afbræk i hverdagen ved at se, hvor mange
penge I kan samle ind til holdet.
SPONSÈR EN CYKEL
Sponsér 1 cykel, og lad SCALA finde rytterne.

GAVE-SPONSOR
Vi har brug for gaver til lodtrækning imellem alle
deltagere. Der trækkes lod hver gang et hold er færVi vil derudover meget gerne fortælle den gode histo- digt.
rie om vores sponsorer løbende på Facebook og Scala Ligger du inde med gode artikler, er det kun kreativihjemmeside.
teten der sætter grænserne.
PRAKTIK
Ved indgået sponsoraftale, får sponsor tilsendt rytter
skema og info om dagen på mail.

Vi er glade for alle bidrag, og håber, at I alle har lyst
til at deltage på dagen.

UDFYLD SPONSORKONTRAKTEN OG SEND DEN TIL INFO@SCALA-CENTRET.DK

SPONSORKONTRAKT v/10timers event - 3. FEBRUAR - KL. 08.00-18.00
Følgende aftale er indgået mellem 				
(Sponsor)

og Scala Centret Næstved

(Jens Eriksen)

Sponsornavn:
Adresse:
Postnr. og by:
Kontaktperson:
Tlf.:
E-mail:

Sponsortype
Cykel Kontant sponsor 									Beløb: kr.
(Sponsorat á minimum 1.500 DKK)

Cykel Kontant sponsor uden deltagere 							Beløb: kr.
(Sponsorat á minimum 1.000 DKK, Scala får cyklerne fyldt op)

Kontant sponsor 										Beløb: kr.-

Gave sponsor (Gaveartikler, der bruges som lodtrækninger efter hver biking time d.3. februar, gaver
leveres i Scalas reception senest d. 22. januar)
Gaveartikler:

