RaceAgainstTheClock –

Event med formål at samle sponsorater ind til sejlere i Sejlklubben Køge Bugt – Ungdom.
De unge sejlere i Sejlklubben Køge Bugt søger dig som sponsor. Derfor har vi lavet en event den
Lørdag den 9. Juni på ”Havnens dag” i Greve Marina, Hejren 15, Greve
Her vil der være ”Race against the Clock” hvor alle vores sejlere nybegynder som øvede vil sejle på en
konkurrencebane mod sig selv og mod uret.
Vi søger ”rundesponsorer”
Der er sat 1 time af til hvert hold og banens sværhedsgrad afhænger af sejlerens niveau, vind og vejr.
(Vi forventer at hver sejler kan nå 20-60 runder på en time)

50% af sponsoratet går til klubtøj til den sejler du vælger at sponsorere og
50% af beløbet går til vedligeholdelse af joller.
Du bestemmer selv størrelsen på din donation, se nedenfor

Jeg vælger at støtte ________________________________________________________som sejler i SKB
sejlers navn

Beløb

1 kr pr runde
2 kr pr runde
5 kr pr runde
10 kr pr runde
andet beløb __________________ kr pr runde
Det maksimale beløb jeg vil støtte med er
____________________Kr.
Jeg ønsker at støtte med et fastlagt beløb i stedet på ____________________Kr.
Når arrangementet er slut vil jeg kontaktes på følgende:
Navn/Firmanavn _________________________________
Adresse____________________________________________
email _____________________________________________
Tlf___________________________________________________ mhp. bankoverførsel eller mobilepay.
(Har du ikke tålmodighed til at vente til selve dagen kan beløbet overføres straks til vores sponsorkonto
54711238169 eller via Mobile Pay 50203 skriv sejlers navn, indbetalers navn og ”sponsor” som tekst)
Alle modtager efter Vild med Vand dagen et sponsorbilag
Har du børn mellem 8-16 år der har lyst til at sejle med er de velkomne på dagen, også udenfor racing
programmet.
Programmet er som følger:
Kl. 10 Havnens dag åbner – kom og prøv alle vores aktiviteter gratis (sejl i jolle, SUB, Kajak)
Kl. 10.30 – 11.30 Race against the Clock - niveau 1 begynder
Kl. 11.45 – 12.45 Race against the Clock - niveau 2 let øvede
Kl. 13.00 – 14.00 Race against the Clock - niveau 3 øvede
Kl. 16 Vild med Vand slutter
Kom og hep på din sejler. Vi lover det vil være tilskuervenligt
For mere info vedrørende Sejlklubben Køge Bugt Ungdom tjek facebook eller kontakt Peter Toft
(ungdom@skb.dk)
Såfremt vejret -på dagen - mod forventning udgør en fare for sejlerne forbeholder vi os ret til at flytte racet til en anden dato.

