CONTRACT DE SPONSORIZARE

Kineto Bebe

Nr. ____ din __/__/____
Părțile:
S.C. _____________________________________ S.R.L. cu sediul în ______________________, Str. _____________________,
nr. ____, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/___/__________ cod ﬁscal __________, cont_____________________,
deschis la banca ___________________, sucursala _________________, reprezentată legal prin _______________________,
având funcția de Administrator, în calitate de SPONSOR,
și
Asociația „Kineto Bebe” cu sediul în municipiul București, Sector 4, str. Alunișului, nr. 2, Bl. 11B, sc. 1, et. 1, ap. 5, persoană juridică
română, fără scop patrimonial, apolitică, înﬁințată în baza sentinței civilă 3/12.01.2018 pronunțată de jud. sector 4 București,
RO 38992887, IBAN RO43INGB0000999910060589 deschis la ING Bank, adresa de corespondență str. Calea Moșilor, nr. 158, et. 1,
reprezentată legal prin Chișu Ana Raluca, cu funcția de Președinte, în calitate de BENEFICIAR
au convenit să încheie prezentul contract de sponsorizare în conformitate cu prevederile legislației românești privind sponsorizarea,
stipulate în Legea nr. 32/1994, ale Noului Cod Civil, precum și cu prevederile Legii nr. 227/2015 cu modiﬁcările la zi (Codul Fiscal în
vigoare), cu respectarea următoarelor clauze:
CAPITOLUL I - OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1.1. Obiectul contractului îl constituie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/1994, sponsorizarea de către
S.C. _____________________________________ S.R.L. a ASOCIAȚIEI KINETO BEBE în vederea susținerii activității acesteia.
CAPITOLUL II - VALOAREA CONTRACTULUI și MODALITĂȚI DE PLATĂ
Art. 2.1. Valoarea totală a contractului este ___________________ RON. Sponsorizarea va ﬁ pusă la dispoziția BENEFICIARULUI până
la data de __/__/____.
CAPITOLUL III – DURATA CONTRACTULUI
Art. 3.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale de către ambele părți contractante.
CAPITOLUL IV – OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
Art. 4.1. BENEFICIARUL se obligă să utilizeze sponsorizarea în condițiile prezentului contract, așa cum au fost convenite acestea în cele
de mai sus.
Art. 4.2. Părțile se obligă să respecte cerințele Legii sponsorizării nr. 32/1994 cu modiﬁcările și completările ulterioare, în sensul că
sponsorizarea va ﬁ utilizata cu respectarea scopului acesteia de către BENEFICIAR, iar SPONSORUL va beneﬁcia de promovarea
denumirii ﬁrmei și imaginii sale prin înscrierea numelui S.C. __________________________ ca sponsor în materialele stabilite cu
beneﬁciarul și prin popularizarea acestei acțiuni de sponsorizare de către reprezentanții BENEFICIARULUI pe canalele de comunicare
pe care le au la dispozitie, în condițiile sus-menţionatei legi.
Art. 4.3. BENEFICIARUL va pune la dispoziția SPONSORULUI materiale care să evidențieze utilizarea sponsorizării, conform obiectului
contractului (fotograﬁi, înregistrări etc.)
CAPITOLUL V – SOLUȚIONAREA LITIGIILOR
Art. 5.1. Legea aplicabilă contractului este legea română. Orice neînțelegere decurgând din interpretarea și/sau executarea
contractului va ﬁ soluționată de părți pe cale amiabilă. În cazul în care înțelegerea amiabilă nu este posibilă, litigiile vor ﬁ soluționate
de instanțele competente, potrivit legii în vigoare.
Art. 5.2 Forța majoră legal notiﬁcată, exonerează de răspundere părțile contractante.
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CAPITOLUL VI – ALTE CLAUZE
Art. 6.1. BENEFICIARUL declară și garantează, prin reprezentantul său legal, că poate ﬁ beneﬁciar al sponsorizării în conformitate cu
prevederile legale și în condițiile prezentului contract (asumându-și deplină responsabilitate în legătură cu această declarație) și că
sponsorizarea va ﬁ folosită exclusiv în scopul declarat în prezentul contract.
Art. 6.2. Prezentul contract înlocuiește orice înțelegeri sau acorduri anterioare între părți având același obiect. Orice adăugare sau
modiﬁcare la clauzele prezentului contract va produce efecte numai dacă intervine prin acordul scris al părților.
Art. 6.3. Pasivitatea uneia din părți față de neexercitarea corespunzătoare a uneia dintre obligațiile contractului sau față de orice
încălcare a contractului nu reprezintă o renunțare a acestei părți cu privire la drepturile sale rezultând din contract.
Art. 6.4 Părțile nu vor săvârși, autoriza sau permite nicio acțiune care ar determina Părțile și/sau aﬁliații acestora să încalce oricare din
legile sau reglementarile anticorupție în vigoare. Această obligație se aplică în special plăților ilegale către funcționarii de stat,
reprezentanți ai autorităților publice sau asociațiilor, familii sau prieteni apropiați.
Art. 6.5 Fiecare parte se obligă să nu ofere sau să primească, să nu ﬁe de acord să ofere oricărui angajat, reprezentant sau terța parte
care acționează în numele celeilalte părți și nici să accepte sau să ﬁe de acord să accepte de la un salariat, reprezentant sau terță parte
care acționează în numele celeilalte părți, niciun cadou sau beneﬁciu, ﬁe în numerar sau sub altă formă, în legatură cu negocierea,
încheierea sau executarea prezentului contract.
Art. 6.6 Părțile se vor notiﬁca reciproc prompt, dacă iau la cunoștință sau au suspiciuni privind orice formă de corupție legată de
negocierea, încheierea sau executarea prezentului contract.
Prezentul contract a fost încheiat astăzi __/__/____, în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru ﬁecare parte contractantă.

SPONSOR

BENEFICIAR
ASOCIAȚIA KINETOBEBE

__________________________
Administrator

Presedinte
Ana-Raluca Chișu

______________________
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