
Team Rynkeby Sponsorkontrakt 22/23 
(1.9.2022-31.8.2023) 

1. Parterne
Denne aftale vedrører et sponsorat til støtte for børn med kritiske sygdomme og er indgået af følgende
parter:

 (herefter "Sponsoren") 

og Team Rynkeby Fonden, Vestergade 30, 5750 Ringe, Danmark. CVR. DK35318798 

2. Sponsorens kontaktoplysninger 

Virksomhed: 

Adresse: 

Postnummer: 

By: 

CVR-nummer: 

Kontaktperson: 

Telefon: 

E-mail:

Hjemmeside: 

☐ Ja tak - Jeg vil gerne modtage Team Rynkeby Fondens nyhedsbrev. Du kan til enhver tid afmelde dig
nyhedsbrevet.



 

3. Formål 
Team Rynkeby er et europæisk velgørenhedsprojekt, der hvert år samler penge ind til børn med kritiske 
sygdomme i Danmark, Sverige, Finland, Norge, Færøerne, Island og Tyskland, Schweitz og Belgien. 
Velgørenhedsarbejdet afsluttes med en cykeltur til Paris i juli, og i september overrækkes alle de 
indsamlede midler til de organisationer, Team Rynkeby Fonden samarbejder med. 
 
Team Rynkeby-deltagere dækker selv deres egne omkostninger, til cykel, cykeltøj og hotelovernatninger 
(men en teamsponsor må gerne dække omkostninger til brændstof, færge, træningsweekender etc.). 
 
Næsten halvdelen af omkostningerne til at drive Team Rynkeby, er dækket igennem et fastsat årligt beløb 
fra Eckes Granini Group, en mindre del er dækket af kommercielle partnere, imens resten af 
omkostningerne er dækket af det indsamlede beløb. Til og med 21/22 har velgørenhedsorganisationerne 
støttet hvert hold med et fast beløb. For sæsonen 20/21 svarede det til i gennemsnit 7 % af de indsamlede 
midler. Fra sæson 22/23 fratrækkes bidraget til dækning af administrative omkostninger, før midlerne 
overdrages til de velgørende organisationer. Målet er at holde den anvendte procentdel af de indsamlede 
midler lav, og den må aldrig overstige 12%. 
 
De indsamlede midler doneres til den organisation, Team Rynkeby Fonden samarbejder med i det land, 
hvor denne aftale er indgået. 
 
 
4. Rettigheder og ansvar mellem parterne 
Sponsoren skal betale det beløb, som fremgår i afsnittet 'Det aftalte sponsorat'. Sponsoratet skal betales i 
henhold til betalingsbetingelserne, som fremgår af en separat fremsendt faktura. 

Det er sponsorens ansvar at levere de materialer, der gør det muligt for Team Rynkeby Fonden at opfylde 
sine forpligtelser vedr. afsnittet "Synlighed". Team Rynkeby Fonden har ret til at bestemme placeringen og 
størrelsen af sponsorens logo - medmindre andet specifikt fremgår af denne aftale. 

Team Rynkeby Fonden giver sponsoren ret til at bruge Team Rynkebys navn, logo, bannere og grafiske 
elementer i sponsorens egen markedsføring i henhold til retningslinjerne i afsnittet 'Synlighed'. Alle 
materialer kan downloades fra Team Rynkebys hjemmeside. 

Team Rynkeby Fonden opbevarer persondataoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning 
for at kunne opfylde vores forpligtelser over for vores sponsorer. Vores regelsæt kan læses på vores 
hjemmeside www.team-rynkeby.dk/persondatapolitik. Når du accepterer vores sponsoraftale, giver du 
samtidigt dit samtykke til, at Team Rynkeby Fonden kan videregive dine persondataoplysninger til den 
lokale Team Rynkeby styregruppe og udvalgte deltagere for at sikre, at de senere kan kontakte dig 
vedrørende en eventuel fortsættelse af vort sponsor samarbejde.  

www.team-rynkeby.dk/persondatapolitik


5. Det aftalte sponsorat
Sponsoraftalen mellem Team Rynkeby Fonden og Sponsoren omfatter følgende sponsorat:

☐ Platinsponsor (kontant sponsorat på min. DKK 100.000 ekskl. moms)

☐ Guldsponsor (kontant sponsorat på min. DKK 20.000 ekskl. moms)

☐ Sølvsponsor (kontant sponsorat på min. DKK 10.000 ekskl. moms)

☐ Bronzesponsor (kontant sponsorat på min. DKK 2.500 ekskl. moms)

☐ Donation (kontant donation på min. DKK 500. Bemærk venligst, at donationer er uden moms og giver ikke sponsor ret til markedsføring)

De forskellige sponsortyper er beskrevet mere uddybende i Team Rynkebys sponsorbrochurer, samt på 
Team Rynkebys hjemmeside, hvor sponsoren også kan finde oplysninger om Team Rynkebys planlagte 
løb. 

Mens hjemmesiden indeholder oplysninger om Team Rynkebys tilsigtede løb, skal disse tilsigtede løb ikke 
betragtes som forpligtelser for Team Rynkeby. Især i tilfælde af, men ikke begrænset til tilfælde af force 
majeure, herunder epidemiske og pandemiske udbrud, som skal inkludere, men ikke er begrænset af det 
igangværende COVID-19-udbrud, kan Team Rynkeby muligvis ikke ved egen beslutning, være i stand til at 
organisere de tilsigtede løb. Hvis disse situationer opstår, bestræber Team Rynkeby sig på at organisere 
mindst et nationalt løb for hvert Team Rynkeby-hold, hvis det betragtes som sikkert og muligt efter Team 
Rynkebys betragtning. Under ingen omstændigheder overhovedet og uanset hvad, er Team Rynkeby i 
sådanne situationer ikke ansvarlig over for sponsoren for enhver form for tab, forsinkelser, forpligtelser, 
fordringer, misligholdelse eller andre virkninger af nogen slags, direkte eller indirekte resultat af sådanne 
ændringer i eller aflysning af det påtænkte løbs program, og sponsoren accepterer yderligere, at 
sponsoren ikke beder om og ikke på nogen måde kan få godtgjort deres sponsorbeløb på grund af 
annullering af eller ændringer i det planlagte løbsprogram. 

Sponsorbeløbet skal specificeres i DKK, SEK, NOK, EUR, ISK eller CHF ekskl. Moms 

Moms tillægges alle kontante sponsorater.  
Det er kun donationer, hvor der ikke leveres nogen form for synlighed til gengæld, der er fritaget for moms.



6. Synlighed
Sponsoren modtager synlighed på Team Rynkebys cykeltøj, hjemmeside, servicebiler mv. som aftalt
nedenfor:

Navnet/navnene på det/de cykelhold der sponsoreres: 

Parterne er enige om, at sponsoren vil få synlighed som følger: 

☐ Sponsorens logo på ovenstående holds cykeltøj (gælder kun platin og guldsponsorater - logo skal indsendes i.ai eller .eps

format til Team Rynkeby senest den 10/01/2023).

☐ Sponsorens logo på Team Rynkebys hjemmeside (logo skal indsendes i .jpg eller .png format umiddelbart efter
underskrivelsen af aftalen)

☐ Link på Team Rynkebys hjemmeside til sponsorens egen hjemmeside

☐ Sponsorens logo på ovenstående holds servicetøj (logo skal indsendes i .ai eller .eps format til Team Rynkeby senest den 
31/01/2023)

☐ Sponsorens logo på holdets servicebiler (sponsoren skal selv levere streamers, som let kan fjernes fra bilerne igen, senest den 
01/05/2023) 

☐ Anden aftalt synlighed:

Logo-filer skal fremsendes til følgende mailadresse: 
(Den sponsoransvarlige på holdet)



7. Gyldighedsperioden
Når den underskrevne sponsoraftale er oprettet i Team Rynkeby Fondens system, sendes den elektronisk
til sponsoren til godkendelse. Aftalen træder i kraft, når aftalen er blevet godkendt elektronisk. Team
Rynkeby Fonden sender en faktura til sponsoren, når aftalen er blevet godkendt elektronisk. Hvis det er en
sponsoraftale af platin eller guld, skal denne aftale godkendes elektronisk senest den 5/01/2023. Alle
sponsoraftaler udløber den 31/08/2023.

Denne aftale kan opsiges med øjeblikkelig virkning i tilfælde af væsentlig misligholdelse fra en af parterne. 
Væsentlig forsinkelse i betalingen af sponsorbeløbet eller levering af andre ydelser samt handlinger eller 
adfærd fra en af parterne, der objektivt er i modstrid med almindeligt anerkendt god praksis eller loven 
eller på anden måde medfører skade for den anden parts omdømme, anses altid for væsentlige 
overtrædelser. Enhver strid vedrørende eller på nogen måde relateret til sponsorkontrakten, herunder 
stride vedrørende sponsoraftalens eksistens eller gyldighed er underlagt dansk lovgivning og domstolen i 
Svendborg, Danmark, har eksklusiv jurisdiktion som første instans.  

Ved aftalens ophør/udløb fjerner parterne den anden parts navn, logo og andre symboler, som eventuelt 
er tilladt fra deres materiale og hjemmeside, samt fra andre sådanne publikationer og sammenhænge, 
hvor den anden parts navn, logo eller andre symboler anvendes. 



8. Underskrifter

På vegne af Sponsoren 

  Navn: 

Dato: 

  Underskrift

På vegne af Team Rynkeby Fonden 

  Hold: 

Navn: 

Dato: 

  Underskrift

Den underskrevne aftale sendes til 

Deltager: 

Adresse: 

Postnummer og by: 

E-mail:

Telefon: 
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