Sponzorská smlouva
Smluvní strany
Český svaz chovatelů okresu Trutnov okresní organizace
se sídlem Erbenova 2365 Dvůr Králové nad Labem 544 01
email: csch-trutnov@seznam.cz
IČO
00448664
bankovní spojení čislo účtu 225144291/0300
nebo v hotovosti, nutno obdržet příjmový doklad ČSCH s razítkem a podpisem, číslo příj.dokladu ………….

zastoupená .............................................................................................
(dále jen "sponzor")
a
.......................................................................................se sídlem ............................................................................
IČO .................................................................................
bankovní spojení ............................................................
zastoupená ......................................................................
(dále jen "obdarovaný")

uzavírají podle ustanovení § 628 a násl. občanského zákoníku tuto sponzorskou smlouvu
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí finanční částky ve výši ..................................... Kč, která bude převedena na účet obdarovaného
do .................dnů od podpisu této smlouvy.
2. Sponzorský dar poskytuje sponzor obdarovanému dobrovolně.
3. Obdarovaný dar přijímá do svého vlastnictví a zavazuje se poskytnutou částku použít pouze v souladu se svými cíli a posláním.
4. Sponzor má právo žádat obdarovaného o předložení příslušných dokladů osvědčujících užití darů.
5. Sponzor má právo požadovat vrácení daru pouze v případě zjištění, že obdarovaný porušil ustanovení bodu 3 této smlouvy.
6. Obdarovaný může na základě rozhodnutí výkonného výboru, valného shromáždění (u občanského sdružení) dar vrátit sponzorovi v případě,
že sponzor nepřiměřeným způsobem zasahuje do činnosti obdarovaného nebo poškozuje jeho dobré jméno.
7. Další smluvní ujednání, obdarovaný za roční příspěvek, umístí odkaz na svých webových stránkách www.csch-trutnov.cz odkaz na stránky
sponzora, doručí dvě volné vstupenky na okresní výstavu v Žirči u Dvora Králové, kde sponzor může umístit svoji reklamu, dále pak sponzor
bude zveřejněn v prodejním katalogu zvířat nebo na plakátech. Grafiku je potřeba včas dodat na mail csch-trutnov©seznam.cz
8. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném ujednání podle jejich pravé a
svobodné vůle. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.

V ..................... .............................. dne ............................................... Sponzor: ...............................................................................

Obdarovaný:

Český svaz chovatelů okresu Trutnov

