AMATŐR WESTERN VERSENYSOROZAT
Elérhetőségek:
www.amatorwestern.hu
Email: amatorwestern@gmail.com

EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS RANCHOK és/vagy
LOVARDÁK RÉSZÉRE
amely
létrejött
egyrészről
…………………………………………………...
ranch/lovarda
tulajdonosa/megbízottja: ………………………………………………………. ranch/lovarda címe:
…………………………………………...; (továbbiakban: Megbízó)
másrészről az IC Ranch Westernlovas Egyesület – Szentes (Cím: Szentes, Alsórét 178.)
mint az AMATŐR WESTERN VERSENYSOROZAT szervező szervezete (továbbiakban:
Megbízott) között az alábbi feltételekkel:
1. A Megbízott vállalja, hogy az Amatőr Western Versenysorozat hivatalos oldalain
(www.amatorwestern.hu
oldalán
és
a
Facebook
oldalán
https://www.facebook.com/westernverseny/) és kérésre a versenyein is a jelen
szerződés szerint hirdeti a Megbízó lovardáját/ranch-át.
2. A hirdetéshez szükségesek:
o A hirdetés képe banner méretben (magasság:fix 300 képpont x szélesség :~212
képpont)
o A hirdetés nagyobb (de maximum a/4-es) méretben, A/4-es méretarányban, rajta
minden szükséges infóval. (pl. elérhetőségek, cím, …stb.)
o link, ahova a hirdetés mutatnia fog (ez a hirdető weboldala, vagy Facebook oldala)
3.

A Megbízott vállalja, hogy a fent leírtakat a következők szerint hirdeti meg:
a. egész éven át csak ranch/lovarda hirdetés 5.000.- forint
b. egész éven át ranch/lovarda hirdetés + külön egyéb (edzői vagy
fedeztetés, vagy más) hirdetés együtt: 10.000.- forint

4. Megjelentetés:
A hirdetés banner* formájában jelenik meg a honlap nyitó oldalán. A Banner felnyíló
ablakként is működik, ha rákattint valaki a bannerre, akkor megjelenik a banner képe
nagy méretben.
A banner alatti szövegre kattintva, az elviszi a Megbízó által megadott oldalra.
*A banner olyan hirdetés, ami képeket, szöveget tartalmazhat. Erre rákattintva a kívánt oldalra viszi az
érdeklődőt. A banner szerkesztésében segítünk!

A Facebook oldalon a hirdetés a „Western Ranchok/Lovardák albumban” jelenik meg
nagy méretben. És minimum 2 havonta egyszer megjelenik az idővonalon is!

Ezen kívül, amennyiben a Megbízó igényli, a hirdető molinóját ingyenesen kihelyezik a
Sorozat versenyein – amennyiben azt eljuttatja a verseny rendezőjének.
5.

A választott hirdetés: (a megfelelő megjelölendő!): a) vagy

b)

6. Megbízó vállalja, hogy a 2-es pontban kért adatokat az amatorwestern@gmail.com
email címre elküldi, valamint a kiválasztott hirdetés díját haladéktalanul (max. 3
munkanapon belül) átutalja a következő bankszámla számra (a megjegyzés rovatban
feltüntetve a kiválasztott hirdetés!
IC Ranch Westernlovas Egyesület – Szentes
Cím: Szentes, Alsórét 178.,
bankszámlaszám: 10402836-00000470-00000001
Megjegyzés rovatba feltétlenül be kell írni ezt: AWV Ranch hirdetés/ ….) jelű
hirdetésének költsége

………………………………………………………………………..
Megbízott képviselője

Dátum: 2018. ……….

……………………………………………………………………………
Megbízó

