Asociația ÎNVAȚĂ

SĂ ZBORI
COMUNITATE EDUCAȚIONALĂ

CONTRACT DE SPONSORIZARE
NR. ... / .................
A. PĂRŢILE CONTRACTANTE
Între:
S.C. / As. / PFA / etc ............................................, cu sediul în ......................., str.
......................................................, nr. ..., bl. ......, sc. ....., ap. ....., sect. ......, înregistrată sub
nr. J......................, CIF ..................., reprezentată legal de:
Dl./Dna. .................................................. domiciliată în ....................................., str.
.................................................................., nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., sect. ..., identificată cu ...
seria ....... nr. .......................... eliberat de .............. la data de ....................., în calitate de
.................................................................., denumită în continuare SPONSOR,
și
Asociaţia ÎNVAȚĂ SĂ ZBORI, cu sediul în București, str. Nicolae Titulescu nr. 64, bl. 24, sc. B,
et. 5, ap. 65, sector 1, înregistrată în Registrul Fundaţiilor şi Asociaţiilor cu numărul 76 din
15.04.2014; Cod fiscal 33193340, având Cont în lei RO39BTRLRONCRT0248854201, deschis la
Banca Transilvania, sucursala Unirii, reprezentată de Iulia Ioana Huiduc Manolescu Președinte, în calitate de BENEFICIAR,
În conformitate cu prevederile legislaţiei româneşti privind sponsorizarea, stipulate în legea
nr.32/1994 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile legii 571/2003
cu modificările la zi (codul fiscal în vigoare),
Se încheie următorul contract:
B. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului îl constituie sponsorizarea Beneficiarului de către Sponsor cu suma de
...................... lei. Suma va fi utilizată pentru susţinerea de workshopuri de mentoring
culturale şi educaționale în favoarea cadrelor didactice ce pregătesc copii din grădiniţe şi
şcoli, părinților și/sau specialiștilor din cadrul programelor Asociației Învață să Zbori.
C. DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract se încheie pe perioada 01.10.2017 – 01.06.2018.
D. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
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1. Obligaţiile Beneficiarului
1.1 Beneficiarul se angajează să folosească suma de bani acordată în scopul menţionat la
capitolul B, “obiectul contractului”.
1.2 Beneficiarul se angajează să facă public numele Sponsorului;
2. Obligaţiile Sponsorului
2.1 sponsorul se obligă să sponsorizeze beneficiarul cu suma de .................................... RON,
ce urmează a fi plătit integral până la .............................., posibil în rate.
F. FORŢA MAJORĂ
Forţa majoră exonerează de răspundere partea ce o invocă, în condiţiile prevăzute de lege.
Invocarea forţei majore se face în scris in termen de cinci zile de la data începeri
evenimentelor sau împrejurărilor considerate ca forţă majoră.
G. LITIGII
Eventualele dispute, ce nu se pot rezolva pe cale amiabilă, vor fi remise spre soluţionare
organelor competente din România, începându-se cu procedura medierii. Doar în cazul în
cale soluționarea disputei pe această cale nu este posibilă, se va apela la instanțele
judecătorești competente.
H. DISPOZIŢII FINALE
1. Prezentul contract nu poate fi modificat în perioada lui de valabilitate fără acordul
ambelor părţi. Orice modificare în acest sens se va consemna într-un act adiţional care
devine parte integrantă a contractului.
2. Dacă termenul de onorare a obligaţiilor ce rezidă din prezentul contract nu este respectat
de către Sponsor, iar dacă întârzierea depăşeşte 10 zile lucrătoare, Beneficiarul poate rezilia
acest contract.
3. În cazul în care Beneficiarul foloseşte obiectul sponsorizării în alte scopuri decât cele
prevăzute în contract, Sponsorul poate rezilia unilateral acest contract cu o notificare
prealabilă de zece zile. În acest caz Beneficiarul se obligă să restituie integral sumele ce au
făcut obiectul sponsorizării şi să plătească daune în cuantumul egal cu dobânda practicată de
banca sponsorului.
4. Dacă una dintre părţi solicită rezilierea contractului, în alte condiţii decât cele prevăzute la
alineatele 2 sau 3 din acest capitol, acestea trebuie să-şi facă cunoscută intenţia în scris cu
30 de zile înainte de termenul la care doreşte încetarea relaţiilor contractuale. Prevederile
contractuale sunt obligatorii pentru ambele părţi şi în cadrul perioadei de preaviz de 30 de
zile.
5. Prezentul contract a fost întocmit în două exemplare originale, cu valoare juridică egală,
câte unul de fiecare parte.
SPONSOR

BENEFICIAR
Asociația Învață să Zbori
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