KUMŠT, o. s.
www.fotosoutez-bystricko.cz
tel.: +420 777 553 058
e-mail: info@fotosoutez-bystricko.cz

Smlouva o partnerství a sponzoringu
I.
Smluvní strany
KUMŠT o. s.,
Pod Horou 200
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČ: 22887849
Číslo účtu: 245299215/0300
zastoupený předsedkyní Mgr. Miladou Krásenskou, dále jen organizátor
a
společnost …………………………
sídlem ………………………………
IČ: …………………………………..
zastoupený ………………………………. dále jen partner

II.
Předmět a účel smlouvy
Předmětem smlouvy je partnerství smluvních stran za účelem realizace projektu IV. ročníku
fotografického festivalu Zrcadlení 2014, probíhajícího od 1. 6. 2014 do 30. 11. 2014.

III.
Podmínky vzájemné spolupráce
1. Smluvní strany se dohodly, že se budou spolupodílet na realizaci projektu uvedeného v čl. II této
smlouvy.
2. Organizátor zabezpečí pro partnera:
a) reklamu a prezentaci jeho loga /obchodního jména, banneru, hypertextových odkazů,
produktů, reklamního textu apod./ na internetových stránkách projektu www.fotosoutezbystricko.cz
b) propagační kampaň v tiskovinách /na plakátech, letácích, vstupenkách, direct mailech, epozvánkách apod./, v rámci projektu uvedeného v čl. II této smlouvy
c) reklamu a prezentaci při všech doprovodných akcí projektu uvedeného v čl. II této smlouvy
/roll-up, banner, deska, plachta, promo stánek, prezentace na promítacím plátně, poděkování při
vyhlašování výsledků, účast zástupce partnera s osobním předáním ceny vítězům apod./.
3. Partner zabezpečí pro organizátora:
a) poskytnutí sponzorského daru ve výši _____,- Kč (slovy______korun českých) určeného
Organizátorovi za reklamu a propagaci v souladu s článkem III. odstavce 2 této smlouvy.
b) poskytnutí věcného daru/ věcné Ceny pro vítěze ZRCADLENÍ 2014 v hodnotě _____,- Kč
(slovy______korun českých)

IV.
Splatnost a povinnosti partnerů
1. Partner se zavazuje převést sponzorský dar, specifikovaný v čl. III, odstavci 3., do 10 dnů od
podpisu této smlouvy a) na účet nebo b) na adresu Organizátora.
2. Organizátor přijímá sponzorský dar do svého vlastnictví a zavazuje se k jeho použití pouze pro
zajištění realizace projektu IV. ročníku fotografického festivalu Zrcadlení 2014 v souladu s
článkem III. odstavcem 1a 2 této smlouvy.

V.
Kontaktní osoby
Vzájemnou koordinaci spolupráce obou smluvních stran bude zajišťovat
Na straně Kumšt o.s.: Milada Krásenská, email: info@fotosoutez-bystricko.cz, tel.777 553 058
Na straně Partnera: _____________, tel. __________, email: ________________

VI.
Společná a závěrečná ustanovení
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a končí
vyčerpáním dohodnutých závazků, nejpozději však 31.12 2014.
2. Smlouva může být měněna jen na základě číslovaných dodatků odsouhlasených oběma
smluvními stranami.
3. Tato smlouva je sjednána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno z nich.
4. Smlouva byla uzavřena ze svobodné vůle obou smluvních stran, nebyla uzavřena v tísni ani za
nápadně nevýhodných podmínek, což smluvní strany výslovně potvrzují a na důkaz toho připojují
své podpisy.

V Bystřici n. P. dne ______________

….....................................
organizátor

V _________ dne ___________

…........................................
partner

