Firma: ................................................................................................................
Sídlo: ..................................................................................................................
IČO: ...................................................................................................................
Zastoupená: …....................................................................................................
jako sponzor na straně jedné
a
Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s.
Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9 – Kbely
IČO: 26555310
Zastoupené: Mgr. Lenkou Baťkovou, předsedkyní rady spolku
jako příjemce na straně druhé
uzavírají dnešního dne tuto

Sponzorskou smlouvu
dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
I.
Sponzor se zavazuje uhradit příjemci při podpisu této smlouvy sponzorský příspěvek ve výši
...............................Kč (slovy:.............................................................................korun českých).
Příjemce se zavazuje provést pro sponzora následující reklamní činnosti podporující prodej
produktů a služeb sponzora: umístění propagačních materiálů sponzora (plakátů, katalogů,
vizitek a ceníků) v prostorách příjemce, a to v období.................................................................
II.
Sponzor je povinen předat příjemci výše uvedené propagační materiály nejpozději v den
zahájení propagační činnosti jak uvedeno výše. Množství propagačních materiálů musí
odpovídat přiměřené potřebě v daném místě a pro celou dobu stanovenou k provádění
reklamní činnosti v prostorách příjemce. V případě vyčerpání propagačních materiálů v době
poskytování reklamní činnosti odpovídá sponzor za doplnění dodatečného množství
materiálů. Příjemce v takovém případě bude sponzora o nutnosti doplnění materiálů
v přiměřené době informovat. Nesplnění této povinnosti ze strany příjemce však nelze nijak
sankcionovat.
III.
Dále ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, sponzor
souhlasí, aby příjemce , příp. jím zmocnění či pověření zpracovatelé, zpracovávali a
uchovávali jeho osobní údaje uvedené výše v této smlouvě po dobu nezbytně nutnou
vzhledem k předmětu smlouvy.
IV.
Sponzor souhlasí – nesouhlasí * se zveřejněním svého jména v seznamu dárců na
internetových stránkách sdružení nebo/a v prostorách příjemce.
V.
Tato smlouva může být změněna nebo zrušena pouze písemnou dohodou smluvních stran.
VI.

* Nehodící se škrtněte

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních
stran obdrží jedno vyhotovení.

V Praze dne ….........................

….......................................
sponzor

* Nehodící se škrtněte

…..........................................
příjemce

