TJ FS Napajedla, z.s.
Sportovní a tělovýchovná činnost

Sponzorská smlouva
XXXXXXXXX, s.r.o.
Se sídlem: XXXXXXXXXXXXXXX
IČ: XXXXXXXXXX
DIČ: XXXXXXXXX
zastoupená: XXXXXXXXXXXXX, jednatelem
(dále jen „sponzor“)
a
TJ FS Napajedla, z.s.
Se sídlem: Komenského 304, 763 61, Napajedla
IČ: 00209821
zastoupená: Bc. Lukášem Smyčkem‘, sekretářem zapsaného spolku
(dále jen „sponzorovaný“)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s §1746 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník
tuto sponzorskou smlouvu (dále jen „smlouvu“):
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční částky ze strany sponzora ve výši XXX ,- Kč, která bude
převedena na účet sponzorovaného nejpozději do 30 dnů od podepsání této smlouvy.
2. Smlouva je uzavírána na období od X.X.2016 do X.X.2016.
3. Finanční částku poskytuje sponzor sponzorovanému dobrovolně.
4. Sponzorovaný finanční částku přijímá do svého vlastnictví a zavazuje se poskytnutou částku použít
pouze v souladu se svými cíli a posláním dle platných stanov sponzorovaného.
5. Sponzor má právo žádat sponzorovaného o předložení příslušných dokladů osvědčujících užití
finančních prostředků.
6. Sponzor má právo požadovat vrácení poskytnuté finanční částky pouze v případě zjištění, že
sponzorovaný porušil ustanovení bodu 4 této smlouvy.
7. Sponzorovaný může na základě rozhodnutí výkonného výboru vrátit sponzorovi finanční částku
v případě, že sponzor nepřiměřeně zasahuje do činnosti sponzorovaného nebo poškozuje jeho dobré
jméno.
8. Další smluvní ujednání:
8.1. Sponzorovaný umožní sponzorovi:
8.1.1. umístění panelu s logem sponzora o rozměrech XX x XX m na kovové konstrukci za
brankou jih bývalého škvárového hřiště v areálu fotbalového hřiště na ulici Sadová
v Napajedlech;
8.1.2. umístění panelu s logem sponzora o rozměrech XX x XX m na kovové konstrukci za
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brankou sever bývalého škvárového hřiště v areálu fotbalového hřiště na ulici Sadová
v Napajedlech;
8.1.3. umístění panelu s logem sponzora o rozměrech XX x XX m na vnitřní stranu cihlové zdi
východ areálu fotbalového hřiště na ulici Sadová v Napajedlech.
8.2. Sponzorovaný realizuje:
8.2.1. umístění loga sponzora na přední straně triček fotbalových dresů hráčů B týmu mužů
sponzorovaného;
8.2.2. umístění loga sponzora na svých webových stránkách www.tjnapajedla.cz;
8.2.3. zveřejněné loga sponzora ve svém programu vydávaném na každém utkání hráčů
fotbalového A mužstva;
8.2.4. zveřejnění loga sponzora na zvacích plakátech fotbalových týmů sponzorovaného.
9. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních
stran.
10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po
vzájemném ujednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým
podpisem.

V Napajedlech dne X. XXXX. 2016

Sponzorovaný TJ FS Napajedla, z.s.
Zastoupený
Sekretář Bc. Lukáš SMYČEK

Sponzor XXXXXXXXXXX, s.r.o.
Zastoupená
Jednatel XXXXXXXXXXXX

