CONTRACT DE SPONSORIZARE

Prezentul contract de sponsorizare (denumit în continuare “Contractul”) se încheie astăzi,..................., între:

………………………………, cu sediul in Timisoara,adresa str. …………………………, date de identificare:CIF............
J.................,cont IBAN ………………………. deschis la banca …………………., reprezentata legal prin
………………………….. in calitate de ………………...
în calitate de SPONSOR
şi
Asociatia Scoala mamei Junior, o asociatie legal constituită şi funcţionând în baza legilor din România, cu
sediul în Timisoara, adresa: str. Cluj, nr 17, date de identificare: CIF 22859133,cod IBAN:
RO02RZBR0000060009893290, deschis la Banca Raiffeisen, sucursala Aries Timisoara, reprezentată legal
prin Dna Vartosu Ioana in calitate de presedinte
în calitate de BENEFICIAR
(denumite în continuare individual “Partea” şi colectiv “Părţile”)
În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 1 – Obiectul Contractului
1.1.

Scopul sponsorizării
Sponsorul se obligă să acorde Beneficiarului o sponsorizare în vederea organizarii sedintelor de
terapie prin apa in proiectul „Hidroterapie”
Aceasta sponsorizare este neconditionala pentru activitatea Beneficiarului.

1.2.

Descrierea proiectului

1.2.1.

Organizator
Proiectul este organizat si sustinut de Asociaţia Scoala Mamei Junior.

1.2.2.

Durată
Durata proiectului este de 11 luni, in intervalul 15 ianuarie- 15 decembrie 2017.

1.2.3.

Locul desfăşurării
Proiectul se va desfasura la Arena Aquasport.

1.2.4 Detalii desfasurare
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In fiecare saptamana se vor sustine 12 sedinte de hidroterapie in cadrul carora vor participa minim cate 15
copii/ grupa asistati de 8 terapeuti voluntari.
Art. 2 – Valoarea Contractului şi modalitatea de plată
2.1.

Cuantumul sponsorizării
Sponsorul va acorda Beneficiarului, o singură dată, cu titlu de sponsorizare, suma ............ lei („Suma
Sponsorizată”).

2.2

Modalitatea de plată
Suma acordată cu titlu de sponsorizare se achită de către Sponsor prin virament bancar, în termen de
10 zile de la data semnării prezentului Contract, în contul Beneficiarului- Asociatia Scoala mamei Junior
Cod IBAN Ro 02 RZBR 0000 0600 0989 3290 deschis la Banca Raiffesin, sucursala Timisoara, cu
menţiunea "sponsorizare „Hidroterapie” pe documentul de plată.

2.3.

Cheltuieli acoperite de Suma Sponsorizată

2.3.1

Beneficiarul declară şi garantează că Suma Sponsorizării va fi utilizată exclusiv în interesul său şi în
scopul prevăzut în prezentul Contract.

2.3.2

Beneficiarul va folosi Suma Sponsorizarii numai in legatura cu sedintele de hidroterapie la care face
referire prezentul Contract in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in prezentul Contract.

2.3.3

Beneficiarul se obliga sa ia toate masurile necesare pentru ca evenimentul sa fie organizat si sa se
desfasoare in conformitate cu toate reglementarile aplicabile.

2.4.

Documente justificative

2.4.1.

Beneficiarul va prezenta Sponsorului, în termen de 10 zile calendaristice de la data incheierii actiunii,
documentele justificative (inclusiv chitanţe fiscale, facturi fiscale, ordine de plată, dar fără a se limita la
acestea) privind efectuarea cheltuielilor acoperite din Suma Sponsorizată. Sponsorul se obligă să îl
informeze pe Beneficiar cu privire la documentele ce reprezintă documente justificative înainte de
acordarea sponsorizarii.

Art. 3 – Raporturile dintre Părţi
3.1.

Declaraţiile, garanţiile şi angajamentele Beneficiarului

3.1.1.

Beneficiarul declară şi garantează că îşi asumă obligaţiile decurgând din calitatea sa de beneficiar al
sponsorizării, în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi
completările ulterioare.

3.1.2.

Beneficiarul declară şi garantează că Suma Sponsorizării va fi utilizată exclusiv în interesul său şi în
scopul prevăzut în prezentul Contract. Suma Sponsorizării va fi utilizată strict şi exclusiv pentru
acoperirea cheltuielilor Beneficiarului cu organizarea sedintelor de hidroterapie. Beneficiarul se obliga
sa nu indeplineasca nici o activitate care ar putea crea un risc reputational pentru Sponsor si ar
conduce la incalcarea de catre Sponsor a obligatiilor care ii incumba in conformitate cu legile si
reglementarile aplicabile, precum si politicile interne ale Sponsorului.

3.1.3.

Beneficiarul va fi unic responsabil de plata tuturor cheltuielilor si costurilor asociate organizarii sedintelor
de hidroterapie. Beneficiarul va despagubi Sponsorul pentru orice pierdere, cheltuiala sau prejudiciu
cauzat acestuia din urma din cauza incalcarii obligatiilor sale din prezentul articol.
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3.2.

Aducerea sponsorizării la cunoştinţa publicului

3.2.1.

Beneficiarul se obligă să aducă la cunoştinţa publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a
mărcii sau a imaginii Sponsorului, în condiţiile legii şi conform celor convenite de părţi. Mai exact,
Beneficiarul se angajează ca sigla, marca şi denumirea Sponsorului să figureze în locuri vizibile
convenite în prealabil de către Beneficiar cu Sponsorul. Orice material de prezentare a evenimentului
va menţiona cel puţin într-un loc vizibil convenit de către părţi conform prezentului articol, numele,
marca şi imaginea Sponsorului. Aceste menţiuni se vor face cu respectarea prevederilor legale în
vigoare.

3.2.2.

Beneficiarul se obligă, de asemenea, să aducă la cunoştinţa publicului sponsorizarea acordată de
Sponsor prin expunerea unui banner cu însemnele Sponsorului in cadrul cursurilor.

3.2.3.

Exerciţiul dreptului Sponsorului şi al Beneficiarului de a aduce la cunoştinţa publicului sponsorizarea nu
va presupune şi nu va putea îmbrăca forma reclamei sau/şi publicităţii comerciale. Astfel, în cadrul şi în
legătură cu exerciţiul drepturilor decurgând din prezentul Contract, Beneficiarului i se interzice să
efectueze reclamă şi/sau publicitate comercială, anterioară, concomitentă sau ulterioară activităţilor
sponsorizate, în favoarea Sponsorului sau a unui terţ faţă de Contract.

3.2.4.

Nici una din obligaţiile Beneficiarului prevăzute în prezentul Contract nu va putea fi interpretată ca o
formă de exercitare a controlului de către Sponsor asupra activităţii Beneficiarului, iar Sponsorul nu va
avea dreptul de a participa la luarea deciziilor privind activitatea Beneficiarului, cu excepţia deciziilor
referitoare la îndeplinirea, conform prezentului Contract, a obligaţiei de a utiliza sumele plătite de
Sponsor cu titlu de sponsorizare în scopurile descrise la Art. 1 de mai sus şi a obligaţiei de a aduce la
cunoştinţa publicului sponsorizarea.

Art. 4 – Încetarea Contractului
4.1.

În cazul în care una dintre Părţi nu îşi execută oricare din obligaţiile prevăzute prin prezentul Contract,
Partea care şi-a executat obligaţiile va notifica celeilalte Părţi în culpă intenţia sa de a rezolvi Contractul,
dacă neexecutarea nu este remediată în termen de 5 zile de la data respectivei notificări prealabile. În
cazul în care Partea care nu şi-a executat obligaţiile nu remediază situaţia în termenul prevăzut mai
sus, cealaltă Parte este îndreptăţită să ceara rezoluţiunea prezentului Contract în baza unei notificări
scrise cu efect imediat, fără a fi necesară nici o altă formalitate sau intervenţia vreunei instanţe de
judecată.

4.2.

Sponsorul are dreptul de a denunţa unilateral prezentul Contract în orice moment înainte de executarea
obligaţiei stipulate la Art. 2.2 de mai sus, nefiind necesară expunerea de către Sponsor a motivelor de
denunţare a Contractului. Denunţarea va produce efecte din momentul în care Sponsorul transmite
Beneficiarului notificarea scrisă a intenţiei sale de a înceta prezentul Contract, nefiind necesară nici o
altă formalitate sau intervenţia vreunei instanţe de judecată.

4.3.

Contractul poate înceta şi prin acordul scris al ambelor Părţi.

Art. 5 – Forţa majoră şi cazul fortuit
Orice eveniment de forţă majoră şi/sau de caz fortuit exonerează Partea care îl invocă de orice
răspundere. Partea care invocă forţa majoră sau cazul fortuit are obligaţia de a notifica cealaltă parte în
scris nu mai târziu de 5 (cinci) zile de la apariţia evenimentului, furnizând şi documente care să certifice
producerea evenimentului în termen de cel mult 15 zile de la încetarea cazului de forţă majoră.
Art. 6 – Nulitatea parţială
Neaplicarea sau invalidarea oricărui articol, sau a oricărei secţiuni, sub-secţiuni sau prevederi a
prezentului Contract nu va afecta punerea în executare sau validitatea celorlalte părţi ale prezentului
Contract.
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Art. 7 – Întregul Contract
Prezentul Contract cuprinde întreaga voinţă a Părţilor cu privire la subiectul prezentului Contract şi
prevalează asupra oricărui contract anterior sau acţiuni, încheiat respectiv efectuate de către oricare
dintre Părţi cu privire la acest subiect. Părţile sunt de acord ca în cazul unui conflict, interpretare greşită
sau necorelare între prezentul Contract şi orice alte documente între Sponsor şi Beneficiar în legătură
cu prezentul Contract, dispoziţiile prezentului Contract vor prevala, în măsura permisă de legea
aplicabilă.
Art. 8 – Modificarea Contractului
Prezentul Contract nu poate fi modificat sau amendat decât printr-un acord scris semnat de ambele
Părţi.

Art. 9 – Legea aplicabilă. Litigii
10.1

Prezentul Contract este supus legii române.

10.2

Orice dispută între Părţile prezentului Contract apărută în legătură cu interpretarea şi executarea
Contractului va fi soluţionată pe cale amiabilă, în termen de 10 zile lucrătoare de la apariţia acesteia. În
cazul în care nu este posibilă soluţionarea amiabilă, litigiul va fi deferit instanţelor competente.

Prezentul Contract a fost întocmit în trei exemplare originale, două pentru Sponsor şi unul pentru Beneficiar.
Fiecare Parte a citit si a înţeles prezentul Contract şi a primit un exemplar original legal semnat de cealaltă
Parte.
SPONSOR

BENEFICIAR
Asociatia Scoala mamei Junior
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