CONTRACT DE SPONSORIZARE
Nr. ____/ ___________
1. Încheiat între părțile:
_________________________________, în calitate de sponsor, numit în cele ce urmează “Sponsor”, cu sediul în
__________________________,
cod
fiscal
RO______________,
identificată
cu
J___________,
telefon____________ email:________________________, având contul bancar ________________________,
deschis la ________________, reprezentată de către __________________________ în calitate de _____________
și
ASOCIAȚIA ECHIPA OMENIRII, cu sediul în București, str. Fortunei nr. 86, sector 1, telefon 031 4248475,
fax 031 4248475, înregistrată la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 188/28.12.2010, C.U.I. 27890300,
având cont IBAN: RO21RNCB0065120374630001 deschis la BCR BUCURESTII NOI reprezentată prin Surșilov,
Cătălina având funcția de Președinte, denumit în continuare Beneficiar.
2. Obiectul contractului
2.1. Obiectul contractului îl constituie sponsorizarea de ........... RON acordată de către Sponsor Beneficiarului.
2.2. Obiectul sponsorizării va fi folosit pentru sponsorizarea activității beneficiarului și susținerea proiectelor sale
sociale.
3.Valabilitatea contractului
Prezentul contract rămâne în vigoare până la data îndeplinirii de către părți a tuturor obligațiilor asumate prin
încheierea prezentei convenții.
4. Obligațiile părților

4.1. Sponsorul se obligă sa pună la dispoziţia beneficiarului suma prevazută la art. 2.1. al prezentului
contract, prin transfer bancar în contul Beneficiarului: RO21RNCB0065120374630001 deschis la
BCR Bucureștii Noi, până la data de 31.12.2016.
4.2. Beneficiarul se obligă să aducă la cunoștința publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a mărcii și a
imaginii Sponsorului prin următoarele mijloace de care dispune: banner/logo pe siteul asociației
www.echipaomenirii.ro sau în alt mod de comun acord agreat astfel încât să nu lezeze direct sau indirect activitatea
sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea și liniștea publică.
5. Legea aplicabilă și litigii
5.1. Prezentului contract i se aplică legea română.
5.2. Eventualele neîntelegeri apărute între părti se vor rezolva pe cale amiabilă; în caz contrar litigiul se va supune
spre solutionare instantelor judecătoresti competente.
5.3. Orice cerere sau notificare decurgând din prezentul contract va fi realizată în scris si va putea fi remisă
personal ori trimisă prin fax sau scrisoare recomandată si va fi considerată primită în cazul faxului la 2 zile
lucrătoare de la transmitere, iar în cazul scrisorii recomandate la 5 zile lucrătoare de la expediere.
Prezentul contract a fost încheiat astazi , ____________, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, ambele
având aceeaşi valabilitate.

SPONSOR,

BENEFICIAR,
Asociația Echipa Omenirii

Reprezentant,

Președinte,
Surșilov Cătălina
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