ORDO EQUESTRI SANCTI BERNARDUS

ASOCIATIA SFANTUL MARTIN ARAD

CONTRACT DE SPONSORIZARE
Încheiat azi, ..................2018
I. PĂRȚILE CONTRACTANTE
Art.1 Încheiat între
SC ________________________________ SRL cu sediul social în _________________________,
_____________________________________, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul ___________ sub. nr. ______________, având C.U.I. ______________,
reprezentată de _____________________________________________, în calitate de SPONSOR.
şi
ASOCIATIA SFANTUL MARTIN ARAD, cu sediul în Arad, str. Nicolae Balcescu,nr.15-17,
ap.1, Arad, având C.I.F. 35848870, reprezentata legal de Boiţ Aurelian Roland presedinte, în calitate
de BENEFICIAR.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.2.1 Sponsorul se angajeaza sa sustina financiar actiunea ,,Comunitatea aradeana sprijina
performanta” care este organizata de beneficiar, in data de 23 noiembrie 2018 in Sala Mare a
Teatrului Ioan Slavici din Arad.
Art.2.2. Sponsorul pune la dispozitia beneficiarului suma de ….................. in scopul sustinerii
organizării, derulării evenimentului ,,Comunitatea aradeana sprijina performanta”.
Art.2.3. Suma care face obiectul sponsorizarii se va plati in contul beneficiarului nr. RO87 OTPV
3300 0100 1047 RO01 deschis la Banca OTP BANK ROMANIA SA-suc.Arad.
III. VALOAREA CONTRACTULUI
Art.3.1 Valoarea contractului / suma acordată de către SPONSOR cu titlu de sponzorizare este de
.................................. lei.
IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:
Art.4.1. Sponsorul / beneficiarul are dreptul sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea prin
promovarea numelui, a marcii sau a imaginii sponsorului, în modurile și felurile pe care beneficiarul
le va crede de cuviință.
Art.4.2. Sponsorul / beneficiarul este obligat sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea intr- un
mod care sa nu lezeze, direct sau indirect, activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea si
linistea publica, în modurile și felurile pe care beneficiarul le va crede de cuviință.
Art.4.3. In scopurile prevazute la pct. 4.1. si 4.2., sponsorul va furniza beneficiarului materiale
publicitare sau orice alte informații pe care beneficiarul le va solicita, urmând ca materialele
publicitare, respectiv modul și felul de folosire a acestora să fie stabilite de către beneficiar.
Art.4.4. Beneficiarul va expune publicului, la locurile si in formele convenite, mijloacele publicitare
ale sponsorului, și nu le va disimula sau va împiedica vizionarea lor de catre public la
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actiunile/manifestarile care fac obiectul sponsorizarii si va lua toate masurile necesare de evitare a
eventualelor degradari, deteriorari, dezafectari etc.
Art.4.5 Sponsorul se obligă să vireze, să depună ori să pună la dispoziția beneficiarului suma
convenită de .....................................lei în contul deschis la OTP BANK ROMANIA SA Suc.Arad, cod IBAN RO87 OTPV 3300 0100 1047 RO01 până la data stabilită în contract.
Art.4.6 Beneficiarul va utiliza fondurile obtinute din sponsorizare in principal în vederea sustinerii
organizării, derulării evenimentului ,,Comunitatea aradeana sprijina performanta”, eveniment care
va fi organizat in data de 23 noiembrie 2018 in sala mare a Teatrului Ioan Slavici din Arad cât și
pentru realizarea obiectivelor cuprinse in Statutul Asociatiei.
Art.4.7. Beneficiarul, la solicitarea sponsorului, va pune la dispozitia acestuia toate informatiile
legate de eveniment.
V. CLAUZE FINALE
Art.5.1 Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile
contractante.
Art.5.2 Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau
rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de
reprezentantii lor.
Art.5.3. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau,
reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara si
ulterioara incheierii lui.
Art.5.4. Prezentul contract s-a incheiat intr-un numar de 2 ( două) exemplare originale, câte un
exemplar pentru fiecare parte contractantă astazi ____________, data semnarii lui.
SPONSOR

BENEFICIAR
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