CONTRACT DE SPONSORIZARE
Nr. ________/_____________

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. ______________, cu sediul social în __________________, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului, sub nr. _____________, cod unic de înregistrare ___________, reprezentată de
_____________, având funcţia de ____________, în calitate de SPONSOR,
și
1.2. ASOCIATIA MAGICAMP, cu sediul social în Com.Brănești, sat Brănești, str. Nouă, nr.12,
jud. Dâmbovița, înregistrată în Registrul Asociatiilor si Fundatiilor cu nr. 8/25.06.2014, codul
fiscal nr. 33481989, având contul nr. RO19BACX0000001062715000, deschis la Banca Unicredit,
sucursala Piata Presei, reprezentată de Melania Medeleanu, cu functia de Presedinte, în calitate de
Beneficiar
au convenit să încheie prezentul contract de sponsorizare, cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Prin prezentul contract Sponsorul acordă Beneficiarului suma de _______ pentru sprijinirea
scopului statutar al Beneficiarului.
III. MODALITATEA DE PLATĂ
3.1. Plata se va face prin ordin de plată, în contul Beneficiarului,
deschis la Banca Unicredit Tiriac.

RO19BACX0000001062715000,

IV. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Sponsorizarea este unică şi va fi pusă la dispoziţia beneficiarului după semnarea contractului.
V. OBLIGAŢIILE SPONSORULUI
5.1. Sponsorul se obligă să vireze suma de bani precizată la art. 2.1. în contul Beneficiarului.
5.2. Sponsorul poate să aducă la cunoştinţa publicului sponsorizarea prin modalităţile pe care le
consideră adecvate pentru promovarea numelui, a mărcii sau a imaginii sale.
VI. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI
6.1. Beneficiarul poate să aducă la cunoştinţa publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a
mărcii sau a imaginii sponsorului. În cazul în care Beneficiarul va aduce la cunoștința publicului
sponsorizarea prin promovarea numelui, a mărcii sau a imaginii sponsorului, aceasta se va face
într-un mod care să nu lezeze, direct sau indirect, prestigiul acestuia, activitatea sponsorizată,
bunele moravuri sau ordinea şi liniştea publică (conform cererii de sponsorizare). El accepta
totodată să fie menţionat în comunicările cu natură publicitară realizate de sponsor, cu condiția
agreării comunicărilor de către ambele părţi.
6.2. Beneficiarul se obligă să folosească sumele acordate de către Sponsor în scopul pentru care au
fost destinate şi să ţină la curent Sponsorul cu modul în care au fost utilizate fondurile primite,
acesta având dreptul să verifice modul de utilizare a sponsorizării în realizarea obiectului
contractului.
VII. CLAUZE FINALE
7.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile
contractante.

Prezentul reprezintă voinţa părţilor şi se încheie la data de _________, în două exemplare, câte
unul pentru fiecare parte.
SPONSOR,

BENEFICIAR,

……………………………………….
………………………………………

Asociatia MagiCAMP

Melania Medeleanu
Presedinte

