Søndag d. 23. februar kl. 10 - 14 i Nyborg Svømme- og Badeland
Støt en svømmer - bliv sponsor for en halv eller en hel time!
Til sponsorsvøm støtter du Nyborg Svømmeklubs konkurrenceafdeling og svømmernes muligheder for at opnå et endnu
højere sportsligt niveau, gennem de mange stævner og aktiviteter, de i løbet af en sæson deltager i.

Støtten opnås ved at svømmerne indgår kontrakter med personlige sponsorer, mod til gengæld at svømme så langt de
kan i et fastsat tidsrum.
Hvad indebærer det at blive sponsor?
Du indgår en sponsoraftale med en konkurrencesvømmer, hvor der betales et bestemt beløb for hver meter svømmeren tilbagelægger på 1 time. En anden mulighed er at aftale et fast sponsorbeløb, uanset den svømmede distance.
Hvad får jeg ud af at være sponsor?
•

•

Du får et flot sponsordiplom med billede af
svømmeren til ophængning i din virksomhed, som synligt bevis på din støtte til idræts
- og ungdomsarbejdet i Nyborg Svømmeklub.
Under sponsorsvøm vil alle sponsorer blive
eksponeret i svømmehallen og nævnt flere
gange over højtaleranlægget.

•

Efter stævnet vil Nyborg Svømmeklub takke samtlige sponsorer ved navns nævnelse i en annonce indrykket i Lokalavisen Nyborg.

•

Du får mulighed for at blive eksponeret på Nyborg
Svømmeklubs hjemmeside med link til din egen
hjemmeside. Logo bedes sendt til lasse@nsklub.dk.

De indsvømmede sponsorpenge fordeles ligeligt med 50% til en sponsorkonto i svømmerens navn og
50% til konkurrenceafdelingens fælles aktivitetspulje.
På længere sigt kan dit bidrag ydermere være starten på en positiv og langvarig kontakt og en dialog
med et ungt menneske, med mulighed for at følge med i vedkommendes sportslige udvikling i fremtiden.
Hvordan bliver jeg sponsor?
Tal med svømmeren om hvor langt han/hun regner med at kunne svømme på en time og udfyld derefter sponsoraftalen.
Hvem er vi?
Nyborg Svømmeklub er Nyborg Kommunes største, enkeltstående idrætsforening med 1.150 medlemmer i 2019.
Vi arbejder med såvel bredde som elite indenfor svømning. Læs mere www.nsklub.dk. Du har også mulighed for at
blive eksponeret via reklameskilte i svømmehallen. Hør mere om denne mulighed ved at kontakte sponsorudvalget.
Tag godt imod vore svømmere!
Vi håber i sponsorsvømudvalget på dit bidrag til en sund og aktiv fritidsbeskæftigelse.
Koordinator, Pia L. Nielsen, tlf. 28 56 99 63
Formand, Lene Høybye, leneh@nsklub.dk, tlf: 21 63 45 94

