Zmluva o reklame a propagačnej činnosti
uzavretá podľa § 269 ods.2 a nasl. Obchodného zákonníka
a zákona č.147/2001 Z.z. o reklame.
Zmluvné strany

Firma:
Sídlo:
IČO:

DIČ:

zastúpená:
požadovaný text na píšťale donorov:
(ďalej len „zadávateľ“)
a
Prešovská gotika
Budovateľská 63, 080 01 Prešov, Slovenská republika
IČO: 50 621 769

DIČ: 2120399820

združenie nie je platcom DPH
č. účtu: IBAN: SK40 0200 0000 0037 6456 5056 BIC (SWIFT): SUBASKBX,
Registrácia: MV SR VVS/1-900/90-500 45
Zastúpenie: Ing. František Zborovský, predseda rady združenia
(ďalej len „prijímateľ“)

uzatvárajú
zmluvu o reklamnej a propagačnej činnosti za nasledovných podmienok:
Preambula
Občianske združenie Prešovská gotika vzniklo v roku 2016. Jednou z hlavných činností
združenia je podpora rekonštrukcie historického organa v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove
(Svätomikulášsky organ). V septembri 2017 združenie začalo kampaň: "Adoptuj si organovú
píšťalu". Cieľom kampane je získavanie prostriedkov na rekonštrukciu Svätomikulášskeho organa.
Združenie ponúka možnosť adopcie organovej píšťaly. Každý subjekt, ktorý túto možnosť využije,
dostane Certifikát o adopcii a upomienkový darček s funkčnou organovou píšťalou. Mená všetkých
donorov budú zapísané na funkčnú "píšťalu donorov" osadenú v Svätomikulášskom organe.
Článok 1
1.Zadávateľ poskytne poskytovateľovi sumu 1 000,- EUR, (slovom Tisíc eur), na zabezpečenie
reklamy svojej firmy.
Túto sumu uhradí na účet združenia vedený vo VÚB a.s.:
číslo účtu: SK40 0200 0000 0037 6456 5056 BIC (SWIFT): SUBASKBX,
správa pre prijímateľa: Názov firmy

Zároveň dodá prijímateľovi svoje logo v elektronickej forme.

2.Prijímateľ sa zaväzuje:
a) zverejňovať reklamu zadávateľa na podujatiach organizovaných prijímateľom,
b) zverejniť reklamu zadávateľa na web stránke www.presovskagotika.sk,
c) propagovať zadávateľa, ako subjekt, ktorý si adoptoval organovú píšťalu v rámci kampane:
"Adoptuj si organovú píšťalu."
d) uviesť zadávateľa na multimediálnom CD, ktoré bude vydané po kolaudácii Svätomikulášskeho
organa
e) zvečniť meno zadávateľa na píšťale donorov.
Článok 2
1.Zadávateľ uhradí cenu reklamy hotovosťou alebo prevodom na účet poskytovateľa v deň podpisu
tejto zmluvy.
2.Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Platnosť zmluvy končí dňom kolaudácie
Svätomikulášskeho organa. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, po jednom pre zadávateľa
a pre prijímateľa.
V Prešove, dňa

zadávateľ

.

prijímateľ

