CONTRACT DE SPONSORIZARE
Nr. ……………………………
PARTILE CONTRACTANTE:
SC ………………………………………..,cu sediul in str. …………………………………………………, Bucuresti, avand
cod unic de inregistrare …………………….., cont bancar nr. ……………………………………………………..
sucursala ……………….prin reprezentant ………………………….. denumita in continuare “Sponsor”,
si
Fundatia Ringier Foundation, persoană juridică non-profit cu sediul în Bucuresti, Blv. Dimitrie
Pompeiu nr. 9-9A, sect.2, înfiinţată prin Incheierea Civila a Judecatoriei sector 2 nr. 27/07.12.2007,
telefon +40 21 20 35 687, fax: +40 21 20 30 801, cod de inregistrare fiscala nr. 22962839, cont bancar
nr.
RO29 RZBR 0000 0600 1552 6176 deschis la Raiffeisen Bank Romania S.A., reprezentata in mod legal
prin Mihnea Stefan Vasiliu, în calitate de Presedinte al Consiliul Director, şi Richard Bathory Sandor
Toth, în calitate de membru al Consiliului de Administratie, denumită în continuare Beneficiar,
Denumite in continuare individual „Partea” si impreuna „Partile”,
Au convenit sa incheie prezentul contract, denumit in continuare „Contract”.
I. OBIECTUL SI VALOAREA CONTRACTULUI
1.1. Sponsorul acordă Beneficiarului o sponsorizare, constand in suma de ………………………. lei,
denumita in continuare „Sponsorizare”. Plata se va face in luna …………….
1.2. Valoarea Contractului este de ………………………… lei, iar sponsorizarea este destinata exclusiv in
scop umanitar, pentru sustinerea financiara a programului "Ajuta copiii!" (program desfasurat de
Beneficiar), prin care Fundatia Ringier acorda sustinere financiara copiilor grav bolnavi, provenind
din familii fara posibilitati financiare, conform Regulamentului Campaniei afisat pe website-ul
dedicat „ajutacopiii.ro”.
II. OBLIGATIILE PARTILOR
In executarea acestui contract, Partile vor respecta legislatia in vigoare in domeniu.
2.1. Obligatiile Sponsorului
a) Sponsorul va acorda Sponsorizarea prin virament bancar in contul Beneficiarului nr. RO29 RZBR
0000 0600 1552 6176 deschis la Raiffeisen Bank Romania S.A., in luna ………………. …….
Plata se va face la cursul de schimb BNR din ziua efectuarii platii.
b) Sponsorul are dreptul sa aduca la cunostiinta publicului sponsorizarea si evenimentul sponsorizat
prin orice mijloc de comunicare.
a) Beneficiarul se obliga sa utilizeze Sponsorizarea numai pentru realizarea scopului mentionat la
articolul 1.2., Sponsorul avand dreptul de a verifica oricand modul de utilizare a Sponsorizarii.
b) Beneficiarul se obliga sa aduca Sponsorizarea la cunostinta publicului, prin promovarea numelui
si a emblemei Sponsorului, in cadrul proiectului.
c) Beneficiarul este obligat să aducă Sponsorizarea la cunoştinţa publicului, într-un mod care să nu
lezeze, direct sau indirect, activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea şi liniştea publică.
Totodata, Beneficiarul este obligat sa se abţina de la orice activitate care ar putea dauna numelui şi
imaginii Sponsorului.

III. DURATA

Contractul va intra in vigoare la data semnarii sale de ambele parti si va inceta la data de
………………………
IV. NOTIFICARI
5.1. Orice notificare adresata de catre una din Parti celeilalte va trebui sa fie realizata prin fax
confirmat, prin scrisoare recomandata (prin posta sau curier) cu confirmare de primire sau prin
email cu confirmare de primire.
5.2. Notificarea se considera realizata dupa cum urmeaza:
in cazul notificarii prin fax sau prin email, in ziua urmatoare celei in care a avut loc transmiterea
acestuia
in cazul notificarii prin posta sau curier, la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta
confirmare
5.3. Aceste notificari vor fi adresate in lipsa de modificari notificate dupa cum urmeaza, in atentia
persoanelor si la adresele urmatoare:
Pentru SPONSOR:
…………………………..
Adresa …………………….
In atentia ……………………….
Pentru BENEFICIAR:
Adresa: Fundatia Ringier
Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Sector 2, Bucuresti
In atentia: Anca Nicolae
V. LEGEA CONTRACTULUI. LITIGII. FORTA MAJORA
6.1 Prezentul Contract este supus dreptului roman
6.2 Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului Contract sau rezultate
din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii
lor.
6.3 În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa
instanţelor judecătoreşti competente .
6.4 Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca, in conditiile legii, cu cerinta
notificarii scrise prealabile in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora. Cazul de forta
majora va fi dovedit in baza certificatului eliberat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
VI. PREVEDERI FINALE
În cazul în care oricare din prevederile Contractului devin nule sau inaplicabile, prin efectul legii, o
astfel de nulitate sau inaplicabilitate nu afectează restul prevederilor din prezentul Contract, părţile
fiind de acord să renegocieze, de bună-credinţă, înlocuirea respectivelor prevederi nule sau
inaplicabile, cu alte prevederi care să reflecte intenţiile celor două părţi, conform legii.

Încheiat la Bucuresti astăzi, …………………….. … in 2 (doua)exemplare originale, cate 1 exemplar pentru
fiecare Parte.
SPONSOR

BENEFICIAR

…………………………….
………………………………..

Fundatia Ringier
Mihnea Stefan Vasiliu
Richard Bathory Sandor Toth

