
SPONSORAVTALE 
 

Mellom eier av hest registrert i Norsk Jockeyklub,  
(heretter kalt Eieren): 

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

og 
 

Sponsor 
(heretter kalt Sponsoren) 

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

 
 
er det dags dato inngått følgende avtale om reklame : 
 

1. Aktuell reklame 
 
1.1 Sponsoren gis anledning til følgende: 
 
 å benytte reklame på jockeyens drakt med maks.30 cm bredde og 15cm 

høyde å benytte reklame på draktens halslinning.  
 
Reklamen skal være på; 
draktens bryst ____ 
draktens rygg ____ 
draktens halslinning ____ 
 

 å benytte reklame på hele eller deler av hestens dekken    
 

 å benytte reklame på leiers bekledning  
 

2. Sponsorens forpliktelser 
 

2.1 Sponsoren bekrefter at han/hun er eier av eller har rett til å benytte den 
  reklame som denne avtale omfatter. Sponsoren bekrefter videre han/hun  
  ikke er bundet til andre avtaler som kan komme i strid med denne 
  avtalen.  
 
2.2 Sponsoren skal skaffe tilveie nøyaktig kopi av den reklame som skal 
  benyttes. Denne skal sammen med avtalen (jfr. pkt. 8) sendes Norsk 
  Jockeyklub til godkjennelse. 
 
 
 



 

3. Eierens forpliktelser 
 
3.1 Eieren er forpliktet til å la produsere det reklamemateriell som han/hun er 
        blitt enig med sponsoren om uten kostnad for denne etter at det er 
   godkjent av Norsk Jockeyklub og innen denne avtalen begynner å løpe. 
 
 
3.2  Eieren garanterer at sponsorens reklame blir benyttet i hele avtale- 
  perioden. 

 
3.3  Eier er forpliktet til å la denne avtale registrere i Norsk Jockeyklub. 
 
3.4 Eier er forpliktet til, ved avtaleperiodens utløp, uten vederlag å gi tilbake 
   til Sponsoren det reklamemateriell som er produsert. 
 
3.5  Eier er forpliktet til å holde de sponsede gjenstander i ren og presentabel 
  stand.  
 
3.6 Eier bekrefter at han/hun har full myndighet til å inngå denne avtale og at 
   han/hun ikke er bundet av andre avtaler på en måte som er i strid med 
   denne avtalen. Dersom det er flere eiere av hesten(e), bekrefter Eier ved 
   sin underskrift at han/hun har fullmakt fra disse til å inngå denne avtale. 
 
 

4. Reduksjon av sponsorhonoraret 
 
4.1  Hvis hesten(e) grunnet skade el.l. er forhindret fra å fullføre 
   avtaleperioden, plikter eier å refundere sponsor forholdsmessig etter 
   avtaleperiodens lengde, dog ikke mer enn 50%. 
 
4.2  Refusjonsbeløp etter pkt. 4.1 skal utbetales innen 14 dager etter  
 

 avtaleperiodens utløp 
 

 Norsk Jockeyklubs avgjørelse etter pkt. 4.1., (jfr. pkt. 8) 
 

 
5. Registreringavgift 
 

Norsk Jockeyklub fastsetter en registreringsavgift ved første gangs 
  registrering.  
   
 

6. Oppsigelse  

 
  Oppsigelse av denne avtale krever vesentlig mislighold fra en av partene. 
 

7. Varighet 



 
  Avtaleperioden er et kalenderår, (jfr. Norsk Jockeyklubs 
   Sponsorbestemmelser pkt. 3.3). 
 

8. Tvister 
 
  Alle tvister etter denne avtale avgjøres av med bindende virkning av  
  Norsk Jockeyklub. 
 

9.  Avtaleeksemplar 
 
  Denne avtale er utferdiget i tre eksemplarer, ett til hver av partene og ett 
   til Norsk Jockeyklub som skal påføre denne sin godkjennelse før avtalen 
   er gyldig. 
 
 
Dato, ___________ 
 
 
 
--------------------------- --------------------------  ----------------------------- 
Sponsor   Eier    For Norsk Jockeyklub   
 
  

 
 


