Cykel sponsorløb - Tour de Gademix
Lørdag d. 6. oktober 2018 kl. 11.00 - 14.00
Til fordel for aktiviteter i Gademix
Praktiske oplysninger:
 Et hold består af en holdleder og 3 cykelrytter (man må naturligvis gerne være både
holdleder og én af cykelrytterne)
 Der køres 3 heat: kl. 11.30, kl. 12.15 og kl. 13.00. (ét hold kører et heat på 30 minutter)
 Alle sponsorer skal skrives på sponsorlisten. Holdlederen kan få udleveret flere sponsorliste
hos Viktor eller frivillige i Gademix
 Sponsorlisterne afleveres på dagen i Gademix’s kontor eller sendes til Viktor på mail:
gademix@kfumsoc.dk hurtigst muligt eller senest 6. oktober kl. 10.30
 Firmaer, som sponsorer et hold, kan få tilsendt en kvittering, når de har indbetalt
sponsorbeløbet på vores konto i Danske Bank
 De kontante beløb, I måtte have modtaget inden løbet, kan afleveres på Gademix’s kontor på
dagen

Holdlederens opgaver før dagen:
 At aflevere holdlederens navn, mailadresse og mobilnummer plus navne på cykelrytterne afleveres i Gademix eller sendes på mail til Viktor - gademix@kfumsoc.dk, senest d. 6.
oktober 2018
 Jeres mål er, at indsamle så mange sponsorkroner, som muligt.

Holdlederens opgaver på dagen:
 Afhentning af holdets rygnumre på Gademix’s kontor. Nummeret skal placeres på ryggen
og det skal være tydeligt - så de personer, der tæller omgange, tydeligt kan se nummeret
 Have dit hold klar til start på det rigtige tidspunkt (bliver oplyst når der hentes numre)
 Hente en flaske vand og et stykke frugt til hver cykelrytter (hentes i Gademix efter løbet)
 Afhente sponsorliste på kontoret i Gademix, når arrangementet er slut. Så har vi opdateret
listerne med de kørte kilometer

Holdlederens opgaver efter dagen:
 Støt dine indsamlere i at få samlet alle sponsorbeløb ind
- Alle indsamlede beløb skal indsættes på vores konto i Danske Bank: 1569 - 4795 218 688
eller på mobilepay: 32113 eller Indbetal på mobilepay 2148-4592 og træk hele beløbet fra i
skat – men KUN HVIS du FØR du betaler har ændret mobilepay-indstiller med Nem-id, så
du automatisk trækker beløbet fra i Skat!

Yderlig information kontakt:
Gademix´s leder Viktor - mobil: 50 51 72 17 eller mail: gademix@kfumsoc.dk
TAK FOR STØTTEN TIL AKTIVITETER FOR BØRN OG UNGE I SYDVESTKVARTERET.

