__________________________________________________ ,ki ga zastopa g./ga.__________________________________
ID za DDV: _____________________ (v nadaljevanju sponzor)
in
Društvo Oddih Gorajte, Frankovo naselje 68, 4220 Škofja Loka, ki ga zastopa predsednica društva, Danica Kordež, ID za DDV:
68771886 (v nadaljevanju izvajalec)
sklepata

PO G O D B O O S PO N Z O R I R AN J U
1. člen
Predmet te pogodbe je sponzoriranje projekta Pravljična dežela Gorajte, katerega zastopnik je Društvo Oddih Gorajte. Pridobljene
STORITVE na osnovi te pogodbe so Društvu Oddih Gorajte namenilo za postavitev, organizacijo in izpeljavo projekta ter
organizacijo obdarovanja oseb s posebnimi potrebami. Prireditve v okviru projekta bodo potekale od 11.12. do 28.12.2018.
2. člen
Društvo Oddih Gorajte se s pogodbo zaveže, da bo pokrovitelju, kot sponzorju, nudil glede na višino sponzorstva, sledeče:
• Objava logotipa ali tekstovno navedbo na spletni strani www.pravljicnadezela-gorajte.si, ki bo aktivna najmanj 1 leto
(vsi od 100 EUR dalje).
• Enoletna postavitev transparenta ob poti na prireditveni prostor v času dogodka in možnost koriščenja brezplačne
gledališke predstave do 100 otrok (od 600 EUR do 900 EUR).
• Postavitev transparenta na samem prireditvenem prostoru v času prireditve in možnost koriščenja brezplačne gledališke
predstave do 100 otrok (od 1.000 EUR dalje).
• Podrobnejša predstavitev sponzorja na spletni strani PDG, objava logotipa sponzorja na zahvalnem posnetku dogodka,
celoletna postavitev transparenta na lokaciji Adrenalinskega parka Gorajte v letu 2019- na lokaciji Pravljične dežele
Gorajte - pri strelišču za paintball (od 3.000 EUR dalje)
3. člen
Izdelavo elementov oglaševanja prevzema sponzor in jih izvajalcu izroči v zahtevanem časovnem obdobju. Izvajalec projekta
prevzema postavitev teh elementov na ustrezno mesto in izdelavo postavitvenih panojev.
4. člen
Za prireditev projekta Pravljična dežela Gorajte v Škofji Loki sponzor za oglaševalske storitve sponzorira na transakcijski račun
Društva Oddih Gorjate, št. SI56 0700 0000 1480 019, odprt pri Gorenjski banki d. d. Kranj, _____________ EUR, V ROKU 8 DNI
po prejemu računa ali po tej pogodbi sponzorira za oglaševalske storitve
material: __________________________________________________________________________________________________
v vrednosti: _______________EUR.
5. člen
Pogodba se sklene za namene iz 1. člena te pogodbe in prične veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Vse morebitne
spremembe in dopolnitve te pogodbe bosta pogodbeni stranki uredili s pisnim aneksom k tej pogodbi.
6. člen
Pogodbeni stranki rešujeta morebitne spore sporazumno ali v primeru morebitnega sodnega reševanja spora pred stvarno
pristojnim sodiščem, na katerega območju ima sedež tožnik.
7. člen
Pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih, od katerega vsaka pogodbena stranka prejme po en (1) izvod.

Izvajalec: (podpis)
Sponzor: (podpis) ___________________________
Društvo Oddih Gorajte
Predsednica: Danica Kordež
Žig in datum podpisa: _______________________
Škofja Loka, dne _____________ (društvo ne posluje z žigom)

