Vad kul att ni vill vara med i Göteborgsgirots arrangemang Klubbvärvningen och ser
en möjlighet för fler att upptäcka cykelglädje samtidigt som ni tjänar extrapengar till
er förening. Innan samarbetet kan starta är det några saker ni måste läsa och
godkänna.
Kontaktperson
Den som registrerar er förening för deltagande i Klubbvärvningen måste vara minst
18 år fyllda och utsedd av föreningen att hantera samarbetet.
Kommunikationspaket
Er förening har möjlighet att använda Klubbvärvningens kommunikationspaket. Det
är digitalt material som Göteborgsgirot distribuerar till er i syfte att få personer att
stötta er förening genom att köpa startplatser. Ni som förening får inte förvränga
eller förändra detta material eller sprida materiel som kan skada Göteborgsgirots
varumärke. Genom att ni i samband med anmälningen bifogar er egen
föreningslogotyp godkänner ni att Göteborgsgirot får använda den för att producera
grafiskt material till ert kommunikationspaketet.
Ersättning
Ersättning till er förening betalas ut tidigast efter genomfört evenemang och senast
den siste juni innevarande kalenderår. Ersättningen baseras på 50% av
försäljningspriset exkl. moms på de startplatser som registrerats med föreningens
unika klubbkod. Efter genomfört evenemang kontaktar Göteborgsgirot er
kontaktperson för summering av ersättningen. Ersättning betalas ut mot faktura med
30 dagars förfall.

Om föreningen vunnit varor kommer Göteborgsgirot att hantera den ersättningen
genom någon av våra samarbetspartners och därför kan innehållet variera.
Målsättningen är att detta ska motsvara varor som till exempel klubbkläder och
annat material som kan komma föreningen till nytta. Ersättningen motsvarar
vinstvärdet i relation till samarbetspartnerns listade försäljningspris. Leverans av
varor sker efter överenskommelse.
Köp av startplats och nummerlappar
Den person som vill stötta er förening genom Klubbvärvningen köper en startplats
genom Göteborgsgirots portal för online-anmälan på goteborgsgirot.se. I samband
med köpet ges personen möjlighet att registrera föreningens unika klubbkod. Den är
avgörande att personen skriver i klubbkoden för att Göteborgsgirot ska kunna
koppla köpet till er förening och ge rätt ersättning. Det är den som köper startplats
som ansvarar för registrering av koden. Göteborgsgirot har ingen möjlighet att
registrera koder i efterhand och saknar laglig rätt att lämna ut uppgifter om deltagare
som köpt startplats.

Göteborgsgirot administrerar alla startplatser och gör enskilda utskick till alla
deltagare med information inför loppet som startbevis, instruktioner för att hämta
nummerlappar etcetera.

