UMOWA SPONSORINGU WŁAŚCIWEGO OKRESOWEGO
zawarta dnia ........................................r. pomiędzy:
……………………………………………................................................................... z siedzibą w.........................................
…..................................................................................., zarejestrowaną w …..............................................................
…................................................................,. pod nr ......................................................, NIP ..................................,
w imieniu której działa ….................................…..............................., zwaną dalej Sponsorem
a
FUNDACJĄ CAREWAY z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 28, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.
st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362670,
NIP: 5272634069, Regon: 142521938, reprezentowaną przez ……………………………………………………………………………………,
zwaną dalej Sponsorowanym
I. PRZEDMIOT UMOWY
1.Sponsorowany oświadcza, iż w ramach swych celów statutowych prowadzi działalność obejmującą:
1) ratownictwo i ochronę ludności; 2) wspieranie ratownictwa, w szczególności ratownictwa medycznego,
3) propagowanie trzeźwości, kultury i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Cele te mieszczą się w zakresie
określonych zadań przepisem art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie a Sponsorowany jest organizacją, o której mowa w art. 3 ust. 2 przytoczonej ustawy.
2.Przez zawarcie niniejszej umowy Sponsor zobowiązuje się do wsparcia finansowego
Sponsorowanego w zamian za czynności Sponsorowanego określone poniżej.
3.Sponsorowany zobowiązuje się do zamieszczania informacji o Sponsorze (nazwy, logotypu) w materiałach
informacyjnych dotyczących prowadzonej działalności statutowej, w tym stronach internetowych i innych mediach.
Sponsor ponosi odpowiedzialność za jakość, przydatność i treść dostarczonych materiałów, w szczególności
zapewnia, iż nie będą one naruszały przepisów prawa i dobrych obyczajów oraz praw autorskich osób trzecich. Tym
samym Sponsor zobowiązuje się zwolnić Sponsorowanego z wszelkich roszczeń innych podmiotów mających
związek z dostarczonymi materiałami. Jeśliby wskutek lub w związku z wykonywaniem przez Sponsorowanego
obowiązków przewidzianych w tej umowie doszło do naruszenia praw autorskich lub pokrewnych czy dóbr
osobistych to Sponsor zaspokoi te roszczenia.
4.Sponsor uzyskuje prawo do używania logotypu Sponsorowanego oraz zamieszczenia autoryzowanych informacji
na temat udzielonego wsparcia i Sponsorowanego.
5.Sponsorowany zobowiązany jest do promowania wizerunku i dobrego imienia Sponsora.
II. WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalają, iż w związku z realizacją niniejszej umowy Sponsor przekaże Sponsorowanemu kwotę
.............................. zł, płatną jednorazowo na rachunek bankowy Sponsorowanego nr 94 1060 0076 0000 3200
0142 8114, przekazana zaś kwota odpowiada wartości świadczenia wzajemnego.
2. Sponsorowany oświadcza, że środki finansowe pochodzące z realizacji niniejszej umowy
zostaną przeznaczone na koszty realizacji celów statutowych Sponsorowanego.
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Sponsorowanego
obowiązuje
poufność
udostępnionych
informacji
i
wszelkich
spraw
przedsiębiorstwa, o jakich poweźmie wiadomość w czasie współpracy ze Sponsorem.
2.Umowa zostaje zawarta na czas określony – okres jednego miesiąca od dnia jej podpisania, z tym, że w zakresie
obowiązków Sponsorowanego wchodzi w życie od dnia otrzymania umówionego wynagrodzenia.
3.Umowa może zostać przedłużona na następny okres w drodze zapłaty przez Sponsora i przyjęcia przez
Sponsorowanego kolejnego wynagrodzenia, bez konieczności jej aneksowania.
4.Umowa zostaje sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
5.Dla spraw nie objętych postanowieniami mniejszej umowy, zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego.
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