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CONTRACT DE SPONSORIZARE
Data:
I.

PĂRŢILE
I.1. _________________________________________________, cu sediul în ____________________, cont
deschis
la
_______________________________,
reprezentând
şcoala___________________________________________ ,
în calitate de SPONSOR
si
I.2.
ASOCIAŢIA PENTRU EDUCAŢIE ŞI ŞTIINŢĂ „KLEINE SCHULE”, cu sediul în Bucureşti Str.
Dreptăţii nr 6, România, înscrisă în Registrul Asociaţiilor cu nr. 91/16.06.2011, Cod de Identificare Fiscală
nr. 28798450, având Cont în lei RO15INGB 0000 9999 03847661 , deschis la ING Bank România,
sucursala Opera Center; reprezentată de Simona Mitrea, Preşedinte în calitate de Preşedinte, denumită ȋn
continuare BENEFICIAR.

II.

OBIECTUL SPONSORIZĂRII
II.1. SPONSORUL acordă
BENEFICIARULUI, o sponsorizare constând în suma de .......
..................................care va susţine activităţile Asociaţiei pentru Educaţie şi Ştiinţă „KLEINE SCHULE”
care servesc exclusiv şi nemijlocit scopurilor de susţinere a educaţiei de excelenţă „gifted education” şi a
descoperirii şi dezvoltării potenţialului fiecărui copil.

III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
III.1.
Beneficiarul se obligă să folosească suma în folosul proiectelor Asociației si să aducă la cunoştința
publicului sponsorizarea într-un mod care să nu lezeze direct sau indirect activitatea sponsorizată.
III.2.
Sponsorul se obligă să plătească suma de .................. lei
IV.

BAZA LEGALĂ
Sponsorizarea ONG-urilor de către persoanele juridice se face în conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul
fiscal, republicată. Sponsorizarea ONG-urilor de către persoanele fizice se face în conformitate cu Legea nr.
32/1994, lege privind sponsorizarea, modificată şi completată prin: Ordonanţa Guvernului nr. 36/1998, Legea nr.
204/2001 şi Legea nr. 394/2006 privind Codul fiscal, republicată.

V

MODALITATEA ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ
V.1. Plata sponsorizării se va face în lei, în contul RO15INGB 0000 9999 03847661 deschis la la banca ING
Bank România, sucursala Opera Center.
V.2. Suma va fi plătită către Beneficiar până la data de 31 decembrie 2014

VI. TERMENE
VI.1. Termenul în care se va realiza sponsorizarea este _________
VI.2. Sponsorul va dona suma menţionată până la data de _________
VI.3. Beneficiarul va utiliza suma primită până la data de _________
VII. VALOARE
VII.1. Valoarea sponsorizării este de .................. LEI, reprezentând _________
Prezentul contract este semnat în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeaşi
validitate.

SPONSOR

BENEFICIAR

0721-790 840 (Vodafone) sau 0740 – 377 951 (Orange)
kleine-schule@kleine-schule.ro sau simona.mitrea@gmail.com

e-mail:
web: https://www.facebook.com/ProgramulSMART

www.kleine-schule.ro

