ДОГОВОР
Днес, ……………….. 2006г. в София между ______________________, адрес на
юридическото лице, представлявано от представител на юридическото лице от една
страна, наричана за краткост СПОНСОР, и Българска Федерация по Подводни
Спортове (БФПС), бул. "В. Левски" №75, представлявана от Злати Атанасов Коларов Секретар от друга страна, наричана за краткост СПОНСОРИРАНО ЛИЦЕ, се сключи
настоящия договор.

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ на ДОГОВОРА
Предмет и цел на договора е подпомагане цялостната дейност на БФПС,
изразяваща се в реализация на вътрешен и международен спортен календар,
организационна и учебно тренировъчна дейност, както и представителство на страната
в Световната Конференция по Подводна Дейност.

2.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СПОНСОРА.
СПОНСОРЪТ се задължава да подкрепя СПОНСОРИРАНОТО ЛИЦЕ с
необходимите средства за упражняване бюджета му, но не повече от 70% в неговата
разходна част.
Задължение на СПОНСОРА е да предоставя безвъзмездно собствено
произведени имиджови продукти и издадени рекламни материали артикули
СПОНСОРЪТ има право на информация за хода и резултатите от дейността на
федерацията.
Основното му право е рекламирането на неговата дейност съгласно точка 3 от
настоящия договор.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СПОНСОРИРАНОТО ЛИЦЕ.
СПОНСОРИРАНОТО ЛИЦЕ има право да получи установеното в точка 2
финансово подпомагане.
Срещу това СПОНСОРИРАНОТО ЛИЦЕ се задължава:
• да извърши целогодишна рекламна кампания на продукцията на СПОНСОРА
във всички посоки на своята активност изброени в точка 1 на настоящия
договор;
• за целта да използва запазения знак на СПОНСОРА, поставяйки го върху леката
екипировка на състезатели и съдийски състав /фланелки, шапки, транспаранти,
флагове, торби за улова, и др./, върху обслужващите съдове, при медийно
отразяване на състезанията, а също така и в нарочните издания за проявите афиши, програми, брошури и други;
• разгласяване името и приноса на СПОНСОРА чрез озвучителни системи по
време на церемонии, брифинги, и други манифестации.
Освен това СПОНСОРИРАНОТО ЛИЦЕ предоставя репортажни снимки и
филми от спортните прояви за използуване от СПОНСОРА при рекламни и други
нужди.
СПОНСОРИРАНОТО ЛИЦЕ се задължава да не изразходва отпуснатите
средства за цели извън волята на СПОНСОРА, или да ги преотстъпва на трети лица
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4. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ.
Правата и задълженията по този договор не могат да бъдат прехвърляни на трета
страна без писменото съгласие на СПОНСОРА и СПОНСОРИРАНОТО ЛИЦЕ.
Страните в този договор решават възникналите по изпълнението му въпроси в
дух на разбирателство, а при възникнали спорове се прилагат разпоредбите на
действуващото в струната законодателство.
Този договор е изготвен еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.
За СПОНСОРА:

За СПОНСОРИРАНОТО ЛИЦЕ:

_____________________
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_____________________
Зл.Коларов
Секретар
БФПС
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