CONTRACT DE SPONSORIZARE
nr._______din_____________

Incheiat intre:
1. ..........................................................................................., cu sediul in .......................................................,
inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. …………………………., Cod Unic de Inregistrare
…………………, cont bancar ………………………………………………, deschis la
........................................................................., reprezentata de …………….………………………… in
calitate de Administrator, numita in continuare SPONSOR
si
2. ASOCIATIA PARINTILOR DIN SCOALA NR. 179 BUCURESTI cu sediul in Str. Jimbloia nr 59.,
înscrisă în Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor, sub nr nr 132 – 16.12.2008, Cod Unic de Inregistrare
24912268, cont bancar RO 80 BRDE 445 SV 397 3751 4450 , deschis la BRD GSG Filiala Bucurestii Noi,
reprezentata de Gabriela Dinescu, in calitate de Presedinte, numita in continuare BENEFICIAR.
I. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului il constituie sprijinul material acordat beneficiarului, de catre sponsor, in vederea
desfasurarii activităţilor proiectelor educaţionale desfasurate de Beneficiar. Activitatea este fără scop lucrativ
si respectă obiectivele Asociației/Fundației ......
II. DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract va intra în vigoare la data semnarii lui de către PARTI si va inceta la data de .................
III. VALOAREA CONTRACTULUI
Valoarea prezentului contract este de ......................
IV. OBLIGATIILE SI DREPTURILE PARTILOR
4.1 SPONSORUL se obligă:
a) sa predea produsele care fac obiectul sponsorizarii în termenele şi condiţiile convenite prin contract;
b) să aduca la cunostinta publicului sponsorizarea intr-un mod care sa nu lezeze direct sau indirect activitatea
sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea si linistea publica;
4.2. SPONSORUL are dreptul sa verifice daca Beneficiarul foloseste mijloacele financiare primite in temeiul
prezentului contract conform destinatiei stipulate in acesta si sa solicite raspunderea Beneficiarului de indata
ce constata incalcarea de catre acesta a obligatiilor asumate.
4.3. BENEFICIARUL se obligă:
a) sa utilizeze produsele puse la dispozitie de Sponsor numai in scopul precizat in prezentul contract
b) să aduca la cunostinta publicului sponsorizarea intr-un mod care sa nu lezeze direct sau indirect activitatea
sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea si linistea publica;

c) să afişeze şi să distribuie materiale publicitare furnizate de sponsor în cadrul manifestarilor organizate.
4.4. BENEFICIARUL va putea sa solicite livrarea produselor care fac obiectul sponsorizarii atunci cand
Sponsorul, din culpa, nu-si executa obligatia asumata prin prezentul contract
V. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
In cazul neexecutarii cu rea-credinta a obligatiilor de catre parti, contractul se considera rezolvit de drept, fara
punere in intarziere si fara indeplinirea altor formalitati, fara interventia instantei de judecata.
VI. LITIGII
Orice neintelegeri izvorate din interpretarea si executarea prezentului contract vor fi solutionate de catre parti
pe cale amiabila.
Orice modificari sau adaugari la prezentul contract se vor putea face numai prin acordul partilor si vor fi
cuprinse intr-o anexa, parte integranta a prezentului contract
Prezentul contract a fost incheiat astazi ___________________, in doua exemplare originale, cate un
exemplar pentru fiecare parte.
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