ZMLUVA O
SPONZORSTVE
športového klubu, uzavretá podľa § 50 zákona o
športe
číslo 440/2015 Z.z.

1. Zmluvné strany
1.1. Sponzor :

Obchodné meno: L&Z Čech s.r.o
Sídlo:

Balkán 53
Zvolen

96095
IČO:
DIČ:

36025500

2020067456
Banka:
Číslo účtu:
IBAN:

VUB, a.s
1213663451/0200
SK82 7500

0000 0002 8477 8833
v zastúpení:

Ing. Ladislav

Čech - konateľ

1.2. Sponzorovaný: Obchodné meno: Jachtklub TRIM Zvolen
Sídlo:
Sama
Chalupku 6
Zvolen 960 01
IČO:
DIČ:

37951378

2021775932
Banka:

Tatra

banka, a.s., pobočka Zvolen
Číslo účtu:
IBAN:

2623781041/1100
SK06 1100

0000 0026 2378 1041
v zastúpení:

Zdenek

Csuday, predseda

2. Predmet zmluvy:
2.1
poskytne športovému

Sponzor sa zaväzuje, že na základe tejto zmluvy

klubu Trim Zvolen sponzorský príspevok
jednorázove, vo výške 1000.-EUR
do 14 dní od podpisu tejto zmluvy na bankový účet

Jacht klubu Trim Zvolen
( dalej len sponzorovaného ) Tatrabanka č.účtu:
2623781041/1100.
2.2
zaväzuje, že sponzorský

Jacht klub Trim Zvolen ( dalej len sponzorovaný ) sa
príspevok použije v súlade s § 50 zákona 440 / 2015,

len na činnosť
športového klubu, prenájom závodných plachetníc,
úhradu štartovného
na pretekoch organizovanými Slovenským zväzom
jachtingu, alebo iným
jachtárskym národným zväzom, ktorý je členom
medzinárodnej jachtárskej
asociacie World Sailing v roku 2016.
3. Záväzok sponzorovaného
3.1
Sponzorovaný sa zaväzuje do konca roka 2016
primeraným spôsobom propagovať sponzora formou reklamnej nálepky
umiestnenej na viditeľnom mieste
na lodi počas trvania pretekov. Posádky lodí
sponzorovaného klubu sa zaväzujú
nosiť počas sezóny 2016 oblečenie s logom, alebo
farieb sponzora, ak takéto
oblečenie sponzor sponzorovaného klubu dodá.
4. Zánik zmluvy
4.1
podpisu tejto zmluvy.

a. nevyplatením sponzorského príspevku do 14. dní od
b. nedodržaním záväzku sponzorovaného voči

sponzorovi.
c. použitie sponzorského v rozpore s dohodnutým
účelom.
5. Čestné prehlásenia
5.1
podľa § 50 zakona

Súčasťou tejto zmluvy sú čestné prehlásenia sponzora
č. 440 / 2015 Z.z.

Vo Zvolene dňa 23.8.2016

Ing. Ladislav Čech - konateľ
Zdenek Csuday - predseda klubu
___________________________
___________________________
za sponzora
za sponzorovaného

