UMOWA SPONSORINGU
(UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG REKLAMOWYCH)
(jednoroczna)
zawarta w dniu …………………. w Nowej Soli pomiędzy:
Międzyszkolnym Klubem Sportowo-Turystycznym „ASTRA” z siedzibą w Nowej Soli
przy ul. Matejki 25, NIP 925-14-98-077wpisanym do KRS NR 0000082192
reprezentowanym przez:
Zdzisława Rolę - Prezesa,
Edwarda Mazurkiewicz – Wiceprezesa
nazwanym dalej KLUBEM ,
a
..................................................................................................................................................
z siedzibą w ................................., ul. ......................................................................................
reprezentowany przez:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
nazwany dalej SPONSOREM.
§1
Przedmiotem umowy jest sponsorowanie Klubu w okresie od 1 ………………………… roku
do 31 ………………..…………. roku.
§2
1.Na mocy niniejszej umowy SPONSOR uzyskuje następujące prawa:
1) członkostwo w Lokalnej Grupie Sponsorów
2) prawo do reklamy werbalnej przez spikera podczas meczy drugoligowej drużyny
siatkarskiej KLUBU,
3) prawo do zamieszczenia nazwy (logo) SPONSORA na materiałach meczowych
KLUBU,
4) prawo do zamieszczania nazwy (logo) SPONSORA w mediach społecznościowych
KLUBU ,
5) prawo do zamieszczenia nazwy (logo) SPONSORA na stronie KLUBU
www.astranowasol.pl
2.Logo SPONSORA
zostanie zamieszczone dopiero po dostarczeniu go przez
SPONSORA w formie elektronicznej KLUBOWI na adres mailowy :

marketing@astranowasol.pl

§3
1.W zamian za prawa wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1-5 SPONSOR zobowiązuje się do
przekazania KLUBOWI w roku ………………… kwoty ................................. zł
(słownie ....................................................................................................................... złotych)
2.Kwoty określone w ust. 1 zostaną zapłacone KLUBOWI, maksymalnie w czterech ratach
w danym roku kalendarzowym:
1) ………. % do 31 stycznia danego roku,
2) ………. % do 30 kwietnia danego roku,
3) ………. % do 31 lipca danego roku,
4) ………. % do 31 października danego roku

na konto w: Banku Spółdzielczym w Nowej Soli
Nr rachunku: 77

9674 0006 0000 0031 0154 0001

3.KLUB nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest upoważniony do wystawiania
faktur VAT.

§4
KLUB zobowiązany jest do zapewnienia wszelkich zgód i zezwoleń władz jakie mogą być
niezbędne dla realizacji jego praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy
sponsoringu.
§5
1.SPONSOR oświadcza, że przysługuje KLUBOWI prawo do wykorzystania w sposób
opisany w tej umowie materiałów reklamowych, a ich eksploatacja w ten sposób nie
narusza praw osób trzecich.
2.SPONSOR zgadza się na wykorzystanie i przetwarzanie swojej nazwy i swojego logo
przez KLUB w celach reklamowych i marketingowych określonych w niniejszej umowie.
§6
KLUB zobowiązuje się wykorzystać wszystkie środki otrzymane od Sponsora na cele
statutowe KLUBU związane z drużynami siatkarskimi.

§7
Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań opisanych w tej umowie, jeśli są one w następstwie zdarzeń pozostających
poza kontrolą w tym w szczególności, choć nie wyłącznie: wojny, powodzi, pożarów, bardzo
niskich temperatur, aktów terroru, strajków, decyzji administracyjnych lub innych przejawów
siły wyższej.
§8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci
aneksu.
§9
W sprawach nie uregulowanych w tej umowie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 10
Wszelkie spory, wynikłe z nie wywiązania się stron umowy z wzajemnych zobowiązań będą
rozstrzygane polubownie, a w razie braku umowy spór rozstrzygnie właściwy rzeczowo Sąd
w Nowej Soli.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze
stron. Umowa liczy trzy strony

………………........................
Za SPONSORA

……………..............................
Za KLUB

