CONTRACT DE SPONSORIZARE
Numărul : ..................
Data : .......................
I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
Societatea Comercială .............................................................................., cu sediul
în.........................................................................., tel.................................................. înmatriculată la
Registrul Comerţului din ................................................ sub numărul ........................................, Cod
Fiscal ........................................, titulară a contului nr. .........................................................................
deschis la ............................................ în calitate de SPONSOR
și
Asociația Mioritic Club din România cu sediul în str. Virgil Onițiu, nr. 19, Timișoara, jud. Timiș, cod
poștal 300238, Cod Fiscal 16999027, titulară a contului RO 23 CECETM 0143 RON 0145203 (deschis la
CEC BANK, Sucursala Timișoara) în calitate de BENEFICIAR al sponsorizării
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1. Sponsorul transferă în proprietatea beneficiarului suma de ............................, pentru
sprijinirea acestuia în activităţile de promovare și popularizare a rasei Ciobănesc Românesc Mioritic.
Art. 2. Sumele de bani vor fi plătite de către SPONSOR din contul acestuia nr.
............................................................................deschis la ............................................. în contul
BENEFICIARULUI numărul RO 23 CECETM 0143 RON 0145203 deschis la CEC BANK, Sucursala
Timișoara
Art. 3. Suma de bani pe care sponsorul o plăteşte BENEFICIARULUI provine din veniturile obținute
urmare a desfășurării activității autorizate.
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Art. 2.1 Suma va fi plătită de către SPONSOR din contul acestuia nr.
........................................................................................deschis.la .................................................. în
contul BENEFICIARULUI numărul RO 23 CECETM 0143 RON 0145203 deschis la CEC BANK, Sucursala
Timișoara, până la data de : …………………………..
Art. 2.2 Sponsorul ori beneficiarul are dreptul să aducă la cunoştinţa publicului sponsorizarea prin
promovarea numelui, a mărcii sau a imaginii sponsorului.
Art. 2.5 Sponsorul ori beneficiarul este obligat să aducă la cunoştinţa publicului sponsorizarea într-un
mod care să nu lezeze direct sau indirect activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea şi
liniştea publică.
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III. DURATA CONTRACTULUI
Art.3. Durata contractului este de la data semnării până la data de ........................, cu posibilitatea
prelungirii lui ca urmare a acordului ambelor părţi.
IV. CONFLICTE ŞI LITIGII

Art.4.1 Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau
rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de
reprezentaţii lor.
Art.4.2 În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa
instanţelor judecătoreşti competente.
V. CLAUZE FINALE
Art.5.1 Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile
contractante.
Art.5.2 Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre
acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
Art.5.3 Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, câte unul pentru fiecare
parte contractantă.
Încheiat astăzi ..........................
SPONSOR

BENEFICIAR

