ROTARY SANTA RUN LEIDEN 2018
Landelijk bestaat de Rotary Santa Run al in ruim 50 steden.
Maar op vrijdag 21 december 2018 wordt voor het eerst in Leiden de Rotary Santa Run gelopen!
In hartje Leiden wandelen dan enkele honderden kerstmannen, kerstvrouwen en kerstkinderen een
leuke en mooie route van een paar kilometer. Mooi, leuk, gezellig en voor het goede doel.
Daar hebben we u bij nodig!

ROTARY LEIDEN OOST
HEEFT 3 LEIDSE GOEDE DOELEN EN 1 LANDELIJK GOED DOEL GEKOZEN:
WWW.MERELFOUNDATION.NL
De Merel Foundation creërt met De Kleine Wereld een plek waar jonge kinderen
met autisme en een ontwikkelingsachterstand intensief worden gestimuleerd in
hun ontwikkeling. De kinderen worden uit de intensieve zorg gehaald en
voorbereid op een zo zelfstandig mogelijk bestaan in de maatschappij.
WWW.STUV-LEIDEN.NL
STUV ondersteunt vluchtelingen in Leiden die zijn uitgeprocedeerd, maar wellicht
nog kans maken op een definitief verblijf of die niet zomaar terug naar het land
van herkomst. STUV regelt (tijdelijke) noodopvang en begeleiding richting
terugkeer.
WWW.LEIDEN-HELPT.NL
‘Leiden Helpt’ helpt die in deze zware tijden minder te besteden hebben. Met o.a.
een kleding- en speelgoedbank, ruilbibliotheek voor spullen, maar ook met
contact, een kop soep en een kinderspeelhoek.
WWW.NIERSTICHTING.NL
Nierdialyse is een zware last. De nierstichting zamelt geld in om de draagbare
kunstnier mogelijk te maken.

OVER ROTARY
Rotary (www.rotary.nl) is een wereldwijd netwerk van bevlogen mensen. In totaal zijn er circa 34.000
clubs en ruim 1 miljoen leden. Rotary heeft 3 centrale doelstellingen:
- Uitwisselen van kennis en ervaring en dienstbaar zijn voor elkaar.
- Helpen van anderen met concrete projecten en daden.
- Bevorderen van een ethische beroepsbeoefening en de waarde uitdragen van ieder beroep voor de
samenleving.
ROTARY LEIDEN OOST komt elke iedere week bijeen in het Koetshuis, onderaan de burcht. Met een
lunch en vervolgens een (gast)spreker over een beroepskwestie, een maatschappelijk thema of een goed
doel. Leden bespreken in korte praatjes praatjes actualiteiten uit hun beroepspraktijk.

SPONSORPAKKETTEN
1E ROTARY SANTA RUN LEIDEN
VRIJDAG 21 DECEMBER 2018

Sponsorpakket Wit (€ 100,= )

Sponsorpakket Blauw (€ 250,= )

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

lidmaatschap Support Club Rotary Santa Run Leiden;
naamsvermelding op website;
naamsvermelding in digitale nieuwsbrief;
1 x naamsvermelding door de microfonist;
gratis toegang tot de sponsorhoek bij de start/finish voor
1 persoon;
gratis toegang tot de sponsorborrel/bijeenkomst met
1 persoon;
gratis deelname aan de Rotary Santa Run voor 1 persoon

•
•

lidmaatschap Support Club Rotary Santa Run Leiden;
naamsvermelding op website;
naamsvermelding in digitale nieuwsbrief;
2 x naamsvermelding door de microfonist;
gratis toegang tot de sponsorhoek bij de start/finish voor
2 personen;
gratis toegang tot de sponsorborrel/bijeenkomst met 2
personen;
gratis deelname aan de Rotary Santa Run voor 2 pers.

Sponsorpakket Rood (€ 500,= )

Sponsorpakket Zilver (€ 1.500,= )
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•
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•
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•

lidmaatschap Support Club Rotary Santa Run Leiden;
recht op één reclamedoek bij de start/finish (zelf
aanleveren);
vetgedrukte naamsvermelding op website plus link;
vetgedrukte naamsvermelding in digitale nieuwsbrief;
3 x naamsvermelding door de microfonist;
gratis toegang tot de sponsorhoek bij de start/finish voor
3 personen;
gratis toegang tot de sponsorborrel/bijeenkomst met 3
personen;
recht van uiting `Sponsor van Rotary Santa Run’;
gratis deelname aan de Rotary Santa Run voor 3 pers
logo vermelding op sponsorbord

•
•
•
•
•
•
•
•

lidmaatschap Support Club Rotary Santa Run Leiden;
logovermelding op poster en flyer;
logovermelding op website plus link;
logovermelding in digitale nieuwsbrief met link naar
eigen website;
recht op twee reclamedoeken bij de start/finish (zelf
aanleveren);
4 x naamsvermelding door de microfonist;
gratis toegang tot de sponsorhoek bij de start/finish voor
4 personen;
gratis toegang tot sponsorborrel/bijeenkomst met 4 pers.
gratis deelname aan de Rotary Santa Run voor 4 pers.
recht van uiting `Topsponsor van Rotary Santa Run’;
vermelding van bedrijfslogo op startnummers;
logo vermelding op sponsorbord

Hoofdsponsor Goud (€ 2.500,= )

Er zijn maximaal 2 hoofdsponsors;
•
lidmaatschap Support Club Rotary Santa Run Leiden;
•
een gratis bezoek van Santa Claus aan het bedrijf;
•
vermelding bij de Rotary Santa Run Leiden socialmedia-kanalen;
•
vermelding van bedrijfslogo op de orderbevestiging bij de digitale inschrijving;
•
sticker op arrenslee die op kop rijdt en voor & na de wedstrijd dient als foto-object;
•
recht op vier reclamedoeken bij de start/finish (zelf aanleveren);
•
prominente logovermelding op poster en flyer;
•
vermelding met tekst en logo op Rotary Santa Run website sponsorpagina incl. link naar eigen website;
•
prominente logovermelding in digitale nieuwsbrief;
•
regelmatige prominente naamsvermelding door de
microfonist;
•
gratis toegang sponsorhoek voor 5 personen;
•
gratis toegang tot sponsorborrel/bijeenkomst met 5 pers.
•
gratis deelname aan de Rotary Santa Run voor 5 pers.
•
recht van uiting `Hoofdsponsor van Rotary Santa Run Leiden`;
•
vermelding van bedrijfslogo op startnummers;
•
logo vermelding op sponsorbord

Contact

Heeft u nog verdere vragen en opmerkingen neemt u dan contact met ons op via:
email: leiden@rotarysantarun.nl
of kijk voor meer informatie op:
https://leiden.rotarysantarun.nl

