Contract de Sponsorizare

Contract de sponsorizare
Incheiat intre:

__________________________________________________
cu
sediul
__________________________________________________,
inregistrata
la
___________________________________________________, Cod Unic de Inregistrare _______________,
reprezentata prin___________________________________, avand functia de _______________________, in
calitate de sponsor.
Si
Asociatia pentru Solidaritate si Empatie ”Delia Grădinaru”, CUI:23073281, IBAN:RO45 BTRL
01301205F94787XX, deschis la Banca Transilvania, reprezentata prin Emanuel Ungureanu, avand functia de
Președinte , numita in continuare beneficiar.
Partile au convenit sa incheie prezentul contract de sponsorizare in urmatorii termeni si in urmatoarele conditii:

CAPITOLUL 1. OBIECTUL CONTRACTULUI
Acordarea de catre Sponsor, Beneficiarului, a unei sponsorizari pentru sprijinirea copiilor si tinerilor cu
insuficiență renală cronică îngrijiți de Asociația pentru Solidaritate și Empatie „Delia Grădinaru”

CAPITOLUL 2. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR
2.1. Sponsorul sau beneficiarul are dreptul sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea prin promovarea
numelui, a marcii sau a imaginii sponsorului. Aducerea sponsorizarii la cunostinta publicului se va realiza intr-un
mod care sa nu lezeze, direct sau indirect, activitatea sponsorizată, firma si/sau marca Sponsorului, bunele
moravuri sau ordinea si liniştea publică.
2.2. Beneficiarul se obliga sa foloseasca sumele acordate de catre SPONSOR in scopul pentru care au fost
destinate si sa tina la curent SPONSORUL cu modul in care au fost utilizate fondurile primite, acesta avand
dreptul sa verifice modul de utilizare a sponsorizarii in realizarea obiectului contractului.
2.3. Beneficiarul se obliga sa pastreze fata de terti confidentialitatea prevederilor prezentului contract, altele
decat actiunea de sponsorizare in sine, numele sponsorului, precum si marca sau imaginea acestuia.
2.4. Sponsorul se obligă sa achite integral suma agreata prin acest contract, la termenele si in conditiile stabilite.
CAPITOLUL 3. VALOAREA SI PLATA CONTRACTULUI
3.1. Valoarea contractului este de ........ lei.
3.2. Suma va fi platita prin virament in contul beneficiarului, in lei, la cursul BNR din data platii, insa nu mai
devreme de intrarea in posesia unui exemplar al contractului, semnat de ambele parti contractante.
CAPITOLUL 4. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Contractul este valabil de la data semnarii sale de catre ambele parti si inceteaza la indeplinirea in totalitate a
obligatiilor
contractuale
ale
partilor.

CAPITOLUL 5. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
5.1. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale, partile isi datoreaza daune
compensatorii si daune moratorii, cu exceptia situatiilor de forta majora.
5.2. Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca in scris in termen de 5 zile de la producerea
evenimentului. In cazul aparitiei unui caz de forta majora, evenimentul se amana pentru o data ulterioara, pe care
partile o vor stabili de comun acord.
CAPITOLUL 6. CESIUNEA CONTRACTULUI
6.1. Nici una din partile prezentului contract nu va cesiona drepturile si obligatiile sale rezultate din acest
contract unei terte persoane, fara acordul scris al celeilalte parti.
CAPITOLUL 7. INCETAREA CONTRACTULUI
7.1. Contractul inceteaza prin:
a. acordul partilor;
b. rezilierea in cazul neindeplinirii obligatiilor contractuale, dupa cum urmeaza:
7.1.1. In cazul in care Beneficiarul nu-si indeplineste obligatiile care ii revin prin acest contract, Sponsorul este
indreptatit sa declare rezilierea contractului de plin drept si restituirea sumei de bani prevazute la Capitolul 3 din
prezentul contract, plata la zi a serviciilor prestate, daune moratorii si cominatorii, dar cu o notificare prealabila
de 48 de ore.
7.1.2. In cazul in care Sponsorul nu-si indeplineste obligatiile care ii revin prin acest contract, Beneficiarul este
indreptatit sa declare rezilierea contractului de plin drept, dar cu o notificare prealabila de 48 de ore.

CAPITOLUL 8. DISPOZITII FINALE
8.1. Orice modificare a prezentului contract se poate face numai cu acordul scris al ambelor parti, modificarea
unilaterala a contractului fiind lovita de nulitate.
8.2. Orice litigii izvorite din derularea prezentului contract vor fi solutionate pe cale amiabila,iar in cazul in care
partile nu se inteleg, competente in solutionarea litigiului sint instantele judecatoresti de drept comun, de la
domiciliul beneficiarului.

Prezentul contract contine 2 pagini, si a fost incheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte
semnatara.

Asociatia pentru Solidaritate si Empatie
„Delia Grădinaru”
Emanuel Ungureanu, Președinte
Data
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