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Samarbeidsavtale 
 

mellom 
 

Gjelleråsen IF Innebandy (GIF Fighters) 

  og 

 
   --------------------------------------------------------------------------------------------- 

(nedenfor omtalt som Samarbeidspartner) 

 

Formål med avtalen 
Denne avtalen skal på best mulig måte sikre begge parters interesser i de forhold som omfattes av denne avtalen. 

Samarbeidspartner får gjennom denne avtalen en meget godt synlig reklameskilt på vant eller vegg i Lihallen hvor  

det er svært mange besøkende.  

GIF får gjennom avtalen, et bedre økonomisk fundament, slik at de kan være i stand til å forbedre dagens sportslige  

og sosiale tilbud til barn og ungdom.  

 

Avtalens omfang  
Samarbeidspartner får gjennom denne avtalen, egen logomarkering på vantet i Lihallen.  

Logomarkeringen er et skilt på vant i Lihallen og avkrysset alternativ er valgt av Samarbeidspartner: 

 

 Alt 1. Pris kr. 2.000 pr. år 
 40 cm høy logomarkering og 1 meters lengde som plasseres på vant god synlig fra tribune.  

 Alt 2. Pris kr. 5.000 pr. år. 
 40 cm høy logomarkering og 1 meters lengde som plasseres på vant god synlig fra tribune. 

 Reklameskilt med høyde 1 m og bredde 2 m. Skilt plasseres godt synlig fra tribune.  

  

GIF sine forpliktelser 
 GIF forplikter seg til å holde Samarbeidspartner sitt reklameskilt godt synlig.  

 GIF er ansvarlig for alle kostnader og arbeid i forbindelse med trykking og oppsetting av reklameskilt.  

 Samarbeidspartner får tilsendt innrammet fargebilde av oppsatt reklameskilt.  

 

Samarbeidspartner sine forpliktelser 
 Samarbeidspartner betaler avtalt beløpt én måned etter mottatt bilde av oppsatt reklameskilt.  

 Samarbeidspartner skal oversende GIF all nødvendig tekst og logo som skal stå på reklameskilt.  

 

Avtaleperioden 
 Denne samarbeidsavtalen gjelder i 2 år, fra dato den ble underskrevet.  

 

 
Nittedal,  _____________2013 

 

 

______________________       __________________________ 
Samarbeidspartners underskift       Gjelleråsen IF Innebandy 
          v/leder Ann Marit Ansnes 

 

 

Kontaktperson:

Telefonr:

E-mail :

Samarbeidspartner


