Støt en lokal og spændende forening.
Sydhavsøernes Jagthornsblæsere er en levende og favnende forening, hvor det gode kammeratskab og den givende
musiske udfoldelse trives. Foreningen er i stadig udvikling med en fin tilgang af nye medlemmer. Der rummes i
øjeblikket engagerede blæsere fra 16 til 72 år.
Bliv sponsor og vis du, dit firma eller organisation er med til at støtte en lokal og spændende forening.
Uanset hvilket beløb man ønsker, at støtte forening med, vil man i et år, have sit navn stående på
www.sydhavsoernesjagthornsblaesere.dk på den kommende sponsorside.
Sponsorer, der sponsorerer med mere end 300,-kr., vil desuden have mulighed for en gang det år, at få
jagthornsblæsere til at blæse til et selvvalgt arrangement på en selvvalgt dato. Dette under forudsætning af, at det
er muligt for Sydhavsøernes Jagthornsblæserne at stille en gruppe med passende bemanding. Sydhavsøernes
Jagthornsblæsere forbeholder sig retten til, at fotografere ved arrangementet samt at offentliggøre fotos på
foreningens hjemmeside. Foto derudover anvendes ikke kommercielt.
Hvis man støtter med 500,-kr. eller derover, vil man foruden sit navn, have mulighed for at få lagt link til egen
hjemmeside, samt en tekst på maks. 5 linjer, op på www.sydhavsoernesjagthornsblaesere.dk
Dette vil ligge på sponsorsiden i et år. Man har også mulighed for at bestille jagthornsblæsere en gang det år.
www.sydhavsoernesjagthornsblaesere.dk er fri for bannerreklamer og lignende, derfor vil sponsorer være tydeligt
eksponeret.
Sponsorstøtte anvendes udelukkende i foreningens regi og for at komme aktive medlemmer tilgode. Således
anvendes støtten primært til dækning af udgifter til transport og overnatning i forbindelse med landskonkurrence i
jagthornsblæsning. Derudover anvendes støtten til indkøb af instrumenter, nodestativer, tunere samt andet relevant
udstyr.
Sponsorstøtte kan ikke trækkes ud af foreningen eller anvendes til private formål. Ubenyttede sponsormidler vil
blive i foreningen.
Sydhavsøernes Jagthornsblæsere er en forening registreret under Folkeoplysningsloven.

For yderligere info kontakt:
Jette Jakobsen på mail: info@sydhavsoernesjagthornsblaesere eller på mobil 4128 7791
Med venlig hilsen Bestyrelsen.

