Sponzorská smlouva (Smlouva o reklamě)
uzavřená níže uvedeno dne, měsíce a roku
podle § 51 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění
mezi
Kynologický klub Zetor Brno, o.s.
se sídlem Jedovnická 4394/7a, 628 00 Brno
IČ: 27004848, DIČ 27004848
občanské sdružení je registrováno u MV ČR pod č.j. VS/1-1/61364/05-R ze dne 18.7.2005
jehož jménem jedná statutární zástupce, paní Dana Lišková
dále jen „poskytovatel“
a
se sídlem:
IČ:
společnost zapsaná v OR
jejímž jménem jedná
dále jen „objednatel“
Vzhledem k tomu, že:
 poskytovatel je občanským sdružením, které se ve své činnosti zaměřuje na podporu a organizaci
sportu dospělých i dětí, a to zejména v oboru kynologie, tj. zejména vytváří podmínky pro sport a
trávení volného času;
 poskytovatel má v úmyslu za účelem zvýšení kvality sportovní činnosti získat krytou plochu cvičiště,
v jejímž prostoru budou probíhat sportovní akce a poskytovatel v něm bude nabízet reklamní plochu, a
zároveň
 objednatel má zájem inzerovat v reklamním prostoru poskytovatele v krytém cvičišti
uzavírají smluvní strany smlouvu, jak je dále uvedeno.
I.
1. Poskytovatel poskytne objednateli reklamní plochu o rozměrech DOPLNIT, přičemž obsahem reklamy
bude obchodní jméno objednatele, jeho logo a popis jeho činnosti či nabídka jeho produktů a to po
dobu 1 roku ode dne kolaudace krytého cvičiště. Reklamní banner dodá poskytovateli objednatel.
2. Objednatel uhradí poskytovateli za poskytnutí reklamní plochy částku ve výši ……….. Kč. Objednatel
zašle výše uvedenou částku na bankovní účet obdarovaného vedený u Česká spořitelna, a.s., pobočka
Brno, číslo účtu 1351199319/0800, a to do pěti dnů ode dne podpisu této smlouvy. V případě, že
nebude kryté cvičiště zkolaudováno do 31.8.2014, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
V takovém případě poskytovatel vrátí objednateli uhrazenou částku do 5 dní ode dne doručení
písemného oznámení o odstoupení od smlouvy.
II.
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden
z nich.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran.
V Brně dne …………………..
………………………………………..
poskytovatel

V Brně dne …………………..
………………………………………..
objednatel

