
Sponzorská smlouva - VZOR 
(Smlouva o sponzorském daru) 

 
§ 1 Smluvní strany 

 
Sponzor (dále jen Sponzor): 
 .............................. 
 ................................. 
 ................................. 
 ................................. 
   Zastoupena: 

 ................................. 
 ................................. 
 
 
Příjemce (dále jen Příjemce): 
 Raft team H2O Jeseník, z.s. 
 Na Stráni 307/10 
 790 01 Jeseník 
 IČ: 03679098 
 č.ú.: 107-9485950207/0100 
   Zastoupena: 

 Ing. Aleš Raděj 
 předseda klubu 
 

§2 Předmět smlouvy 
   Předmětem smlouvy je poskytnutí sponzorského daru ze strany Sponzora Příjemci. Za toto 
poskytnutí náleží Sponzorovi ze strany Příjemce uvedené plnění. 
 
   Předmětem sponzorského daru této smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši .....................,-Kč 
(................... korun českých). Uvedený finanční dar bude Sponzorem připsán na účet Příjemce do 
15.12. 2018. Číslo bankovního účtu Příjemce: 107-9485950207/0100, variabilní symbol platby: 
2018001 
 
   Příjemce se zavazuje poskytnout Sponzorovi za oplátku následující plnění: 
- Uvedení loga firmy Sponzora na webových stránkách Příjemce (http://raftjesenik.cz/) s 
interaktivním odkazem na webové stránky Sponzora, jako svého sponzora a to minimálně po dobu 1 
roku. Uveřejnění bude provedeno nejpozději do 7 dnů od připsání finančního daru na účet Příjemce 
- Uvedení názvu firmy Sponzora jako svého sponzora v tiskových zprávách o činnosti Příjemce, k nimž 
se bude vázat využití sponzorského daru. 
 
   Příjemce se zavazuje, že poskytnutý sponzorský dar bude využit pro zabezpečení účasti raftové 
juniorské posádky na Mistrovství světa v roce 2019 v Austrálii, destinace Queenslad, řeka Tully.    
Dotace může být použita pouze na prokazatelně vynaložené náklady jakou jsou letenky, ubytování, 
stravování a startovné. 
   Příjemce se zavazuje, že na požádání Sponzora doloží soupis nákladů na které byl sponzorský dar 
využit. 
 
 
 
 
 



§3 Další ujednání 
 
   Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech. Jeden obdrží Sponzor a jeden obdrží Příjemce. 
   Odstoupení od smlouvy ze strany Sponzora je možné do 1 roku od poskytnutí dotace a to pouze při 
hrubém porušení využití uvedeného daru Příjemcem, jenž by byly v rozporu s §2 této smlouvy. 
   Smlouva nabývá platnosti dnem podepsáním oběma stranami. 
 
 
 
 
 
 
Za Sponzora:      Za Příjemce: 
 
 
V .......................... dne: ..........................  V Jeseníku  dne: 12.11. 2018 
 
 
 
 
.................................................................  ................................................................. 
       Ing. Aleš Raděj 


