Contract de sponsorizare
I. Părţile contractului
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ numit în continuare SPONSOR
și Asociaţia Dare to Dream, persoană juridică română, cu sediul în Simleu Silvaniei, str. Horea nr. 36,
jud.Sălaj, cod fiscal nr. 33421219, cont bancar deschis la Banca Transilvania, sucursala Eroilor, ClujNapoca, Cont Ron: RO63BTRLRONCRT0259791101, Cont Euro: RO13BTRLEURCRT0259791101,
reprezentată legal de Cupa Marius Olimpiu în calitate de președinte - numită în continuare BENEFICIAR
AL SPONSORIZĂRII.

II. Obiectul şi valoarea contractului
Prezentul contract are ca obiect activitatea de sponsorizare a proiectelor Asociației Dare to Dream și este
în valoare de ...................................

III. Obligaţiile sponsorului
1) SPONSORUL se obligă să pună la dispoziția BENEFICIARULUI suma menționată, până cel târziu la data
de ...................................
2) SPONSORULUI îi este interzis să intervină în vreun mod, în activitatea BENEFICIARULUI SPONSORIZĂRII.

IV. Drepturile şi obligaţiile beneficiarului sponsorizării
1. Beneficiarul are dreptul să folosească această sumă, exclusiv pentru finanțarea proiectelor asociației
2. Beneficiarul are obligația de a face cunoscută sponsorizarea prin promovarea acesteia pe diferite
canale (pagina de Facebook, site-ul asociației)
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V. Cesiunea contractului
Nici una din părţile prezentului contract nu va transmite drepturile şi obligaţiile sale rezultate din acest
contract unei terţe persoane, fără acordul scris al celeilalte părţi.

VI. Durata contractului
Prezentul contract încetează în cazul în care una dintre părţi nu îşi execută vreuna din obligaţiile ce-i revin
conform dispoziţiilor stipulate mai sus, fără a mai fi necesară o notificare prealabilă în acest sens.

VII. Forţa majoră
Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă.

VIII. Litigii
Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu executarea acestui contract vor fi soluţionate pe cale
amiabilă, iar în cazul în care acest lucru este imposibil, litigiile vor fi supuse spre soluţionare instanțelor
competente.

IX. Prevederi finale
Orice modificare a prezentului contract va putea fi făcută numai în scris şi cu acordul ambelor părţi.
Prezentul contract a fost încheiat la data de ...................................... conţine 2 (două) pagini şi a fost
redactat în două exemplare, fiecărei părţi contractante revenindu-i un exemplar.

SPONSOR

BENEFICIAR
Cupa Marius Olimpiu
Preşedinte Asociaţia Dare to Dream
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