Til alle deltagere og forældre
Sponsorsvøm: Søndag den 23. februar 2020
Nyborg Svømmeklub prøver med denne folder at beskrive hvad Sponsorsvøm er, herunder hvad du som deltager
skal gøre og hvorledes dine forældre skal/kan støtte.
Hvad er sponsorsvøm?
Sponsorsvøm er en årligt tilbagevendende begivenhed,
som afholdes af Nyborg Svømmeklub. Formålet er at
hjælpe både klubben og de deltagende konkurrencesvømmere økonomisk i forbindelse med udøvelse af
deres konkurrencesvømning.

Hvad kan svømmeren bruge sponsorkontoen til?
Din personlige konto administreres af klubben og kan
bruges til betaling af en lang række af aktiviteter i svømmeklubben, udstyr eller kontingent, herunder;
•
•

Sponsorsvøm bidrager til udvikling af svømmernes høje
sportslige niveau, og til klubbens mange øvrige aktiviteter i løbet af sæsonen.
Hvorfor sponsorsvøm?
Ved at deltage i Sponsorsvøm skaffer du som konkurrence-svømmer penge til de mange aktiviteter, som er nødvendige for at udvikle dig inden for din sport.
De indsvømmede sponsorpenge fordeles ligeligt med
50% til din personlige konto, som kan tilgås via klubbens
hjemmeside, og 50% til konkurrenceafdelingens fælles
aktivitetspulje.
Hvad koster det at sponsere?
Sponsoraftalerne indgås på standardkontrakter udarbejdet af klubben.

•

•
•

Deltagergebyr til stævner
Deltagergebyr til træningslejre
Kontingent til svømmeklubben (kontakt klubbens
kasserer, hvis du ønsker at gøre brug af denne
mulighed)
Tilmelding til events på hjemmesiden
Indkøb af badedragt/bukser + tilbehør mod kvittering, som sendes til kassereren

Ovenstående betyder, at f.eks. køb af sportstøj i butik
eller online kan refunderes ved at aflevere kvittering til
klubbens kasserer. Beløb under kr. 100 afregnes ikke
særskilt.

Hvis du i øvrigt er i tvivl, er du altid velkommen til at
spørge klubbens kasserer eller en person fra klubbens
sponsorsvømudvalg.

Sponsorpengene tilhører klubben og kan kun udbetales i
Du kan aftale et konkret beløb, f.eks. 25, 50, 75, 100 øre
forbindelse med ovennævnte forbrug.
- eller et helt vilkårligt beløb for hver meter, du svømmer i løbet af en time (en halv time for talentholdssvøm- Ved eventuel udmeldelse af klubben, vil et ikke forbrugt
sponsorbeløb tilfalde klubben.
mere).
I forbindelse med præstationsafhængig betaling kan der
aftales et eventuelt maksimumbeløb.
Alternativt kan sponsoraftalen skrives med et fast beløb,
som sponsor afregner, uanset hvor langt du svømmer
under sponsorstævnet.

Når du logger på din profil på www.nsklub.dk kan du se
saldo og bevægelser på din sponsorkonto.

Hvordan skaffer jeg sponsorer?
Det er vigtigt, at du følger nedenstående fremgangsmåde, så vore sponsorer fortsat kan opfatte Nyborg Svømmeklub
som en seriøs og aktiv klub.
1.

Du udfylder ”ønskesedlen” med firmaer/
sponsorer, som du ønsker at besøge. Ønskerne
indskrives i skema, du tilgår via link fra sponsorsvøms side på nsklub.dk. Der åbnes for linket
den 1. december 2019. Du skal aflevere dine
ønsker senest den 15. december 2019.

2.

Sponsorsvømudvalget kontrollerer, om de firmaer, du har foreslået, i forvejen sponserer andre
deltagere. Er dette tilfældet, skal firmaet være
indstillet på at have to eller evt. flere sponsorater. Ellers vil sponsoren tilfalde den svømmer,
der har tætteste relationer til sponsoren, eller
der vil blive trukket lod om den pågældende
sponsor.
Du må UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER opsøge sponsorer eller lave aftaler, før sponsorudvalget har tildelt dig sponsorer.

3.

Sponsorsvømudvalget udarbejder derefter kontrakter og følgebrev til sponsorerne samt et brev
til dig. Du er velkommen til at kontakte sponsorsvømudvalget for at få en begrundelse for, hvorfor udvalget evt. har tildelt sponsorer til andre
svømmere. Du får dette materiale den første
uge i januar 2020.

4.

Du skal herefter selv ud til de firmaer, som sponsorudvalget har tildelt dig, for at præsentere dig
selv og Sponsorsvøm. Husk at fortælle, at du kommer fra Nyborg Svømmeklub og forklar om mulighederne for kontrakter med beløb pr. meter og
fast beløb.
Lad firmaet gennemlæse det materiale, du har fået
af sponsorudvalget og spørg så, om firmaet er interesseret i at tegne en kontrakt med dig. Hvis firmaet ikke kan tage stilling til kontrakten samme dag,
så lav en klar aftale om, hvornår du må vende tilbage. Og husk så endelig at komme tilbage den
aftalte dag.

5.

Når du har din første kontrakt i hus, tilmelder du
dig til sponsorsvøm under Event på klubbens hjemmeside.

6.

De underskrevne kontrakter afleverer du herefter i
postkassen i drylandlokalet eller til Pia Nielsen senest den 7. februar, hvilket også vil stå i det brev,
du får sammen med kontrakterne.

7.

Efter sponsorsvøm udarbejder sponsorudvalget
dine sponsordiplomer med angivelse af den tilbagelagte distance.
Disse diplomer får du kort tid efter sponsorsvøm,
og du skal selv ud til dine sponsorer og aflevere
diplomerne.

Retningslinjer for sponsorsvøm

Fakturaer til sponsorer udsendes pr. mail. Det er derfor
vigtigt, at der er email-adresse på sponsorkontrakterne.

•

Alle spørgsmål om Sponsorsvøm rettes til kontaktpersonerne nedenfor

De mindste svømmere bør ikke gå ud alene. Det er her,
forældre kan/skal hjælpe.

•

Alle tidsfrister skal overholdes

•

Tilmelding til stævnet er bindende

•

Du kan kun deltage i Sponsorsvøm, hvis du har
mindst en sponsor.

•

Der skal svømmes seriøst på stævnedagen

•

Der kan som udgangspunkt kun svømmes på
stævnedagen

Spørgsmål vedrørende sponsorsvøm?
Koordinator Pia L. Nielsen, pialindenielsen72@gmail.com
tlf: 28 56 99 63 (efter kl. 16)
Formand Lene Høybye, leneh@nsklub.dk
tlf: 21 63 45 94 (efter kl. 16)

