Contract de sponsorizare
Nr……….. din………………….

A. PĂRŢILE CONTRACTANTE
Asociația Zig Zag prin România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului, sub nr.
118/A/10.11.2015 din sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului, Str DN 28, nr 18, jud. Iasi, cod
fiscal nr 35285679 din 03.12.2015, telefon +40 736.702.106, cont IBAN
RO52RNCB0175148541010001 deschis la BCR reprezentată de dna Ciocan Cosmina Carmen,
în calitate de președinte, numit în continuare Beneficiar
Și
SC
……………………………………………………..SRL
cu
sediu
în……………………………………
CUI ………………………………………..înregistrată la Registrul Comerțului sub
nr……………………
Cont
bancar…………………………………………………………………………
deschis
la……………...
Reprezentată
de
d-na/d-l…………………………………………………..cu
funcția
de……………………
În calitate de SPONSOR.

B. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1. Obiectul contractului îl constituie oferirea de către SPONSOR a sumei de ........................
RON, sumă ce va fi folosită pentru susţinerea activităților Asociației Zig Zag prin România, care
vin în sprijinul promovării potențialului turismului românesc și dezvoltarea proiectelor de
educație non-formale în România.
C. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Art. 2. SPONSORUL se obligă sa pună la dispoziţia beneficiarului suma prevazută la art. 1 al
prezentului

contract,

prin

transfer

bancar

în

contul

BENEFICIARULUI:

RO52RNCB0175148541010001 deschis la BCR Iasi, până la data de 31.12.2016.
Art. 3. BENEFICIARUL va face cunoscut numele sponsorului într-un mod în care să nu lezeze

direct sau indirect activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea şi liniştea publică şi va
utiliza suma sponsorizată în scopul arătat în prezentul contract.
SPONSORUL sau BENEFICIARUL poate să aducă la cunoştinţa publicului sponsorizarea prin
promovarea numelui sau a mărcii ori a imaginii sale, aşa cum este prevăzut de Legea nr.
32/1994.
D. DURATA CONTRACTULUI
Art. 4. Durata contractului este de la data semnării până la data de 31.03.2017, cu posibilitatea
prelungirii lui ca urmare a acordului ambelor părţi.
E. CONFLICTE ŞI LITIGII
Art. .5.1. Părţile au convenit ca toate neîntelegerile privind validitatea prezentului contract sau
rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de
reprezentanţii lor.
Art. 5.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor
adresa instanţelor judecătoreşti competente.
F. CLAUZE FINALE
Art. 6.1 Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile
contractante.
Art. 6.2 Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlatură orice altă înţelegere verbală
dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
Art. 6.3 Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, câte unul pentru fiecare
parte contractantă.

Încheiat azi.....................................

Beneficiar,

Sponsor,

Asociația Zig Zag prin România

SC ………………………SRL

Ciocan Cosmina Carmen, președinte

Administrator,

.

.

