CONTRACT DE SPONSORIZARE
Nr........../...........................
1.

Părţile contractante
Prezentul contract se încheie între:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
..............., numită în prezentul contract SPONSOR,
şi
Asociatia pentru Preventia si Lupta impotriva Cancerului „Amazonia”, avand cod
fiscal 18351659 /07/02/06 cu sediul social in str. Morii, nr. 23D, comuna Peris ,
jud.Ilfov, cont RO54BACX0000000027437250 deschis la Unicredit Tiriac Bank
sucursala Charles de Gaulle reprezentata prin Victoria Asanache, presedinte
denumita în continuare BENEFICIAR.

2.

Obiectul contractului
În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, astfel cum a
fost modificată şi completată, şi în vederea susţinerii activităţii desfăşurate de
Beneficiar, Sponsorul acordă Beneficiarului un sprijin in bani ce urmeaza a fi folosit de
catre Beneficiar pentru orice este necesar pentru sustinerea proiectelor pe care acesta
le desfasoara, in principal Programul de Ghidare a Pacientilor Oncologici .

3.

Valoarea contractului
Sponsorul va acorda Beneficiarului ..................................................................................
............................................................................................................................................
.................. pentru acoperirea cheltuielilor mentionate la „Obiectul Contractului”

.4.

Durata contractului
Prezentul contract de sponsorizare se încheie pentru o durata de 1 an.

.
5.

Obligaţiile părţilor
Plata va fi facuta de catre sponsor in functie de disponibilitatea financiara a acestuia
dar nu mai tarziu de 30 zile de la data semnarii contractului.
Beneficiarul se obliga sa foloseasca banii obtinuti prin prezentul contract exclusiv
conform destinatiei stabilite in contract.
Sponsorul va avea, conform incheierii prezentului contract, urmatoarele beneficii:
-

Aparitia logoului/numelui sustinatorului pe pliantele cu sfaturi si explicatii ce vor fi
oferite pacientilor si apartinatorilor

-

-

6.

Aparitia logoului/numelui sustinatorului pe siteul si pe pagina de Facebook a Asociatiei
Amazonia
Mentionarea sustinatorului in toate comunicatele si relatarile de presa emise de
Asociatie
Asociatia va pune la dispozitia sustinatorului testimoniale cu pacientii ghidati sau va
intermedia relatia directa intre beneficiarii programului si sustinatori, in cazul in care
sustinatorul doreste acest lucru (interviuri in presa scrisa si tv, fotografii)
Posibilitatea de a beneficia de o sesiune informativa despre posibilitatea de preventie
dar si de gestionare a unui eventual diagnostic, pentru angajatele companiei
Răspunderea contractuală
În cazul în care una dintre părţi nu-şi respectă obligaţiile contractuale, va datora
celeilalte părţi penalităţi egale cu valoarea sponsorizării.

7.

Litigii
Orice diferende apărute între părţi în legatură cu interpretarea sau derularea prezentului
contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă, în caz contrar urmând a se soluţiona de
către instanţele competente din Bucureşti.
Prezentul contract a fost încheiat la Bucureşti, în două exemplare, azi
_________________.
SPONSOR,

BENEFICIAR,
Asociatia „Amazonia”
Victoria Asanache
Presedinte
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