CONTRACT DE SPONSORIZARE
Nr . ____/_____________
CAPITOLUL I - PARTILE CONTRACTANTE
a) Incheiat intre ________________________
inmatriculare la Reg. Comertului

reprezentata de _____________________,

nr.

J__/_____/______, cod fiscal _______________ cu sediul in

_____________________________________________________ in calitate de sponsor și
b) Asociatia Lumina, asociaţie de utilitate publică, ca urmare a H.G. nr. 315/ 06.05.2015, cu sediul
social în str. Gării nr. 19, loc. Comăneşti, jud. Bacău şi sediul secundar în str. Slatina, Sat Luncani, com.
Mărgineni, jud. Bacău, înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor la poziţia 61/31.12.1999 şi înfiinţată
conform sentinţei nr. 88/PJ, pronunţată în dosarul nr. 8398/1999, cont RO94 RNCB 0026 0142 5281 0001,
deschis la BCR Bacau reprezentată de către dna Mihaela Dumitrache, în calitate de director executiv, in
calitate de beneficiar,
CAPITOLUL II - OBIECTUL CONTRACTULUI
Sponsorizarea proiectului ,,O Şansă la Demnitate!” (constructie, dotare, educatie, servicii directe
beneficiari), pentru copiii si tinerii cu boli care le limiteaza viata, implementat de Asociatia Lumina cu
suma de ..............................................................
CAPITOLUL III - DURATA
Sponsorizarea va fi efectuata in perioada…………………………………….
CAPITOLUL IV - DREPTURILE SI OBLIGATIILE SPONSORULUI
DREPTURI: - Asocierea marcii sau numele sponsorului la activitatea sponsorizata.
- Realizarea unor activitati la sediul secundar si pe timpul sponsorizarii.
OBLIGATII: - Virarea sumei/ produselor/obiectelor pana la data stabilita prin prezentul contract.
CAPITOLUL V - DREPTURILE SI OBLIGATIILE BENEFICIARULUI
DREPTURI: - Daca partile semnatare ale acestui contact nu hotarasc altfel, beneficiarul aplica un
tratament nediscriminatoriu fata de alti sponsori.
OBLIGATII: - Beneficiarul va mentiona numnele sponsorului in brosura evenimentului si va oferi,
posibilitatea expunerii de material promotionale( ex: flyere, carti de vizita,etc.).
CAPITOLUL VI – RASPUNDERE CONTACTUALA
Pentru nerespectarea obligatiilor stabilite prin prezentul contract, partile datoreaza despagubiri
conform legii.
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Forta majora apara de raspundere partea care invoca si probeaza cu acte.
CAPITOLUL VII - LITIGII
Litigiile, in cazul nerezolvarii pe care amiabila sunt de competenta instantelor judecatoresti.
CAPITOLUL VIII - CLAUZE SPECIALE
Prevederile prezentului contract pot fi suspendate sau completate cu acordul partilor prin acte
aditionale la contract.
CAPITOLUL IX - ALTE CLAUZE
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Incheiat azi

________________ , in doua exemplare.

SPONSOR,

BENEFICIAR,

________________

Asociatia Lumina

______________
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