Od 1921 roku gramy dla Olkusza
REGULAMIN OFERTY REKLAMOWEJ DLA SPONSORÓW

1. Sponsorem jest podmiot, który przekazuje na rzecz Klubu środki pieniężne na podstawie umowy obejmującej świadczenia
reklamowo-promocyjne realizowane na rzecz tego podmiotu przez Klub.
2. Sponsor jest uprawniony do:
a.

Umieszczenia znaku graficznego (logo) w dedykowanej do tego sekcji na stronie głównej ksolkusz.pl. Umiejscowienie
logo sponsora w określonej grupie (sponsor strategiczny, złoty, srebrny, brązowy) zależy od wysokości kwoty
przekazywanej na rzecz Klubu i jest regulowana przez Klub.

b.

Umieszczenia znaku graficznego (logo) na dedykowanym dla Sponsorów pasku widocznym na każdej podstronie witryny
ksolkusz.pl.

c.

Umieszczenia znaku graficznego (logo) w materiałach promocyjnych Klubu oraz na plakatach zapowiadających
nadchodzące mecze ligowe

d.

Umieszczenia opisu profilu działalności Sponsora na dedykowanej podstronie (Sponsorzy Klubu)

e.

Umieszczenia baneru reklamowego Sponsora na stronie głównej ksolkusz.pl. Wielkość i czas trwania przewijanego banera
zależy od wysokości kwoty zawartej w umowie sponsoringowej i jest regulowana przez Klub.

f.

Wykorzystywania nazwy i logo Klubu w celach promocyjno-marketingowych poprzez posługiwanie się tytułem „Sponsor
KS Olkusz” lub innego równoznacznego.

g.

Umieszczenia banera reklamowego na stadionie w trakcie meczu zgodnie z zasadami przewidzianymi w punkcie
3 poniżej.

3. Stacjonarny baner reklamowy Sponsora może być umieszczany przez Klub w trakcie trwania meczu ligowego pierwszego
zespołu w Olkuszu o ile właściciel obiekty nie zakaże takiego działania.

a.

Baner jest umieszczany na ogrodzeniu płyty głównej boiska po stronie przeciwległej do trybuny głównej stadionu w
kierunkach bocznych w sposób zapewniający jego optymalną widoczność. Dokładne umiejscowienie baneru pozostaje
w gestii klubu.

b.

Baner jest zakupiony przez Sponsora na własny koszt i przekazany klubowi do użytkowania wraz z systemem mocowania
wielokrotnego uzytku. Powinien być wykonany w technologii plandeki z oczkami umożliwiającymi umocowanie banara
oraz o gramaturze zapewniającej mu trwałość.

c.

Maksymalne wymiary banera nie mogą przekroczyć wskazanych przez Klub (szerokość / wysokość) będąc zależne od
kwoty świadczeń na rzecz Klubu.

d.

Treść banera / wielkość napisów i grafik pozostają w gestii Sponsora, który ponosi odpowiedzialność za umieszczoną na
banerze treść. Klub może odmówić wywieszania banera, w szczególności gdy jego treść będzie obraźliwa / niezwiązana
z działalnością gospodarczą Sponsora

4. Wyłączność Sponsoringu

a.

Sponsor zawierający umowę z Klubem wskazuje na wiodący przedmiot swojej działalności. Istnieje możliwość aby Klub
zapewnił Sponsorowi wyłączność świadczeń reklamowo-promocyjnych w danej branży, wymaga to jednak dodatkowych
ustaleń czynionych między Stronami.
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