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Ansøgningsformular til sponsorat
For at komme i betragtning til et sponsorat hos Kjelkvist A/S har vi brug for  
en række oplysninger om dig som ansøger og om det formål, du søger støtte til.

Udfyld venligst nedenstående felter omhyggeligt - det gør det lettere for os at  
vurdere din ansøgning. 

(felter med en * skal udfyldes) 

*Navn

*Efternavn

*Mail

*Telefonnummer

*Hvilken relation har du til Kjelkvist?

*Ansøgers funktion/titel
Oplys venligst din funktion eller titel i forbindelse med sponsoratet f.eks.  
træner, forælder, sponsoransvarlig osv.

*Hvem søges der sponsorstøtte til?
Fortæl os, hvem sponsoratet er tiltænkt. Oplys navn og adresse/hjemsted for  
klubben, foreningen e.l.
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*Hvad søges der sponsorstøtte til?
Fortæl os, hvad der konkret søges om. Søger du støtte til tøj, udstyr eller  
et arrangement, er det her, du skal skrive, hvad vi kan bidrage med.

*Hvor meget søges der om?
Fortæl os, hvor meget der konkret søges om. Har du ikke et konkret beløb, bedes du  
estimere sponsorats værdi. Ved et flerårigt sponsorat angives beløbsstørrelsen for hele  
løbetiden. Beløbet angives inkl. dansk moms.

Kommentarer
Her kan du angive yderligere kommentarer til din ansøgning.

*Samtykke til opbevaring af data
Hvis du krydser ”samtykke til opbevaring af data” af, giver du Kjelkvist A/S samtykke til at  
gemme din henvendelse, så vi har mulighed for at kontakte dig/jer på et senere tidspunkt.  
Oplysningerne opbevares sikkert og fortroligt og bruges ikke i andre sammenhænge. Du kan  
altid kontakte mail@kjelkvist.com, hvis du har spørgsmål til behandling af dine persondata  
eller ønsker at tilbagekalde samtykket.
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