POGODBA O SPONZORIRANJU
NOGOMETNEGA KLUBA BITNJE
sklenjena med:
(podjetje)
(Sedež)
Davčna št.:
Matična št.:
Zastopnik:
GSM:
Spletna stran: www.
E-pošta:

@

kot sponzorjem
in
NOGOMETNI KLUB BITNJE
Zgornje Bitnje 253, 4209 Žabnica
Davčna številka: SI 32580177
Matična številka:5267226
TRR št. 07000-0000523696
GSM: 041/355 872 (predsednik Damjan Kern)
E-mail: nk.bitnje@gmail.com
http://nk.bitnje.si
NI DAVČNI ZAVEZANEC
kot sponzorirancem
v vrednosti

EUR

PREAMBULA: Pogodbeni stranki sklepata pogodbo o sponzoriranju “NOGOMETNEGA KLUBA BITNJE” z namenom športnega udejstvovanja članov NK BITNJE na
različnih tekmovanjih.
1. člen: Z nameni, ki so opredeljeni v preambuli te pogodbe se sponzor zavezuje s finančnimi sredstvi ali materialnimi sredstvi v dogovorjeni finančni protivrednosti pomagati sponzorirancu pri športnem udejstvovanju na različnih tekmovanjih.
2. člen: Sponzor se zavezuje, da bo nakazal denar oz. opravil storitve ali zagotovil material v vrednosti, zapisani v pogodbi.
3. člen: Sponzor se finančna sredstva zavezuje nakazati na TRR št. 07000-0000523696 oz. predati materialna sredstva v roke sponzoriranca v roku 30. dni od
prejema računa.
4. člen: S plačilom zneska, določenega v tej pogodbi bo sponzor pridobil naziv “sponzor” in pravice opredeljene v 5. členu te pogodbe.
5. člen: Sponzor ima po tej pogodbi naslednje pravice: - pravico prisostvovati na vseh športnih prireditvah, ki jih organizira sponzoriranec,
- ob nogometnem igrišču imeti izobešen lasten reklamni pano velikosti 250 x 100 cm,
- na internetni strani NK Bitnje, v rubriki “sponzorji” vidno izpostavljen logotip podjetja, ter njegovo povezavo.
6. člen: Pogodbeni strani se zavezujeta, da bosta vse spore, ki bi izvirali iz te pogodbe poskušali reševati po mirni poti. V primeru, da mirna rešitev spora ne bo
mogoča, je pristojno sodišče v Kranju.
7. člen: Pogodba se sklene za dobo 1 leta, s pričetkom veljavnosti z datumom napisanim na tej pogodbi.
8. člen: Ta pogodba je sestavljena v dveh izvodih, od katerih dobi vsaka stranka po en izvod.
Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo obe pogodbeni stranki podpišeta.

Sponzor:

Bitnje, dne

Sponzoriranec:

