CONTRACT DE SPONSORIZARE
Nr……./……………….
Încheiat astăzi ……………………….
I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.S.C
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… în calitate de sponsor,
pe de o parte, şi
2 ASOCIAŢIA DE PĂRINŢI A COLEGIULUI NAŢIONAL “UNIREA” BRAŞOV cu
sediul în localitatea Brașov, județul Brașov, înmatriculată in Registru Asociațiilor si
Fundațiilor ținut la Judecătoria Brașov sub nr. 13/18.02.2010 având CIF 26572855
reprezentată prin Dincă Stelian, cu funcția de președinte, în calitate de beneficiar,
au convenit să încheie prezentul contract de sponsorizare, cu respectarea următoarelor clauze:
II OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Sponsorul se angajează în
mod irevocabil
să
susțină
acțiunea:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
2.2. În scopul prevăzut la pct. 2.1., sponsorul pune la dispoziția beneficiarului suma de (în
cifre şi litere) …………………………………………………………………………
2.3. Suma în valoare de ……………….. lei se pune la dispoziția beneficiarului în scopul
susținerii acțiunii de …...………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………… .
2.4. Suma care face obiectul sponsorizării se va plăti în contul beneficiarului nr. RO06 BREL
0002 0014 2710 0100. deschis la Banca LIBRA INTERNET BANK integral până la data de
………………………………….
III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
3.1. Beneficiarul se obliga să aducă la cunoștința publicului sponsorizarea prin promovarea
numelui, mărcii sau imaginii sponsorului,.
IV. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Sponsorizarea este unică şi va fi pusă la dispoziția beneficiarului până la data de
……………………………………………
V. FORTA MAJORĂ
5.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de
executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în
baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației
respective a fost cauzată de forță majoră, așa cum este definită de lege.
5.2. Partea care invoca forța majora este obligata sa notifice celeilalte părți, în termen de 5
zile lucrătoare, producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării
consecințelor lui.
VI. CLAUZE FINALE
6.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile
contractante.
6.2. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare din care câte un
exemplar revine fiecărei părți, astăzi ……………………, data semnării lui.
SPONSOR,

BENEFICIAR,

