CONTRACT DE SPONSORIZARE
Nr………........... / Data ………........

I. Partile contractante:
S.C……………………..cu sediul in ............................., str…………………..., nr…...,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr………………, cod fiscal……………, cont
nr………………...., la Banca ……………………….., reprezentata prin director general
………………………si director economic……………………, denumita in continuare
Sponsor
si

Asociatia DORNA TISMANA cu sediul in Judeţul Gorj, oraşul Tismana, Str.
Tismana, nr. 153, Cod poştal – RO-217495, cod fiscal 29507614, cont Iban în RON RO16RNCB0149125538870001, în EUR - RO86RNCB0149125538870002, BCR – Banca
Comercială Română S.A. , Cod SWIFT – RNCBROBUXXX, reprezentata prin Director
executiv Gheorghe Antonio Tomoniu, denumita in continuare
Sponsorizat

II. Obiectul contractului
In conformitate cu prevederile Legii 32/1994 cu modificarile ulterioare, sponsorul se
obliga sa plateasca in contul sponsorizarii suma de …………………..lei, pentru sustinerea
activităţilor de ............................................................................................................................
....................................................................................................................................................

III. Obligatiile sponsorului si sponsorizatului
1. Beneficiarul

si

Sponsorul

pot

aduce

la

cunostinta

publicului

sponsorizarea pentru promovarea numelui, a marcii si a imaginii sponsorului.
2. Sponsorul beneficiaza de toate facilitatile fiscale stabilite de Legea 32/1994
cu modificarile ulterioare.
3. Sponsorul are dreptul sa figureze pe lista sponsorilor oficiali care sunt
mentionati in cadrul activitatii sponsorizate.
4. Sponsorizatul are dreptul sa incaseze suma platita in temeiul prezentului contract.
5.

Sponsorizatul are obligatia sa foloseasca sprijinul financiar obtinut potrivit

contractului exclusiv pentru activitatea sponsorizata.
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IV. Dispozitii finale
Nici una din parti nu va transmite drepturile si obligatiile sale rezultate din acest
contract unei terte persoane, fara acordul scris al celeilalte parti.
Eventualele litigii care s-ar ivi in legatura cu derularea prezentului contract vor fi
solutionate prin negocieri intre parti.
Modificarea contractului de fata poate fi realizata numai in scris prin acordul ambelor
parti.
Acest contract reprezinta vointa partilor si a fost incheiat in doua exemplare, din care
un exemplar a fost remis sponsorului si un exemplar ramane la beneficiarul sponsorizarii.

SPONSOR

BENEFICIARUL SPONSORIZARII

ASOCIATIA DORNA TISMANA
Dir.executiv,
Gheorghe Antonio Tomoniu
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