SPONZORSKÁ SMLOUVA
Tato Smlouva o poskytování sponzoringu (dále jen “Smlouva”) byla uzavřena v Praze dne …….. mezi níže
uvedenými stranami:
obchodní jméno:
sídlo příp. místo podnikání:
zastoupená:
IČO:
DIČ:
Spis. Značka:
(dále jen jako „Sponzor“)

ACTIVE 24, s.r.o.
Sokolovská 394/17, 186 00, Praha 8
Ing. Petr Šmída
25115804
CZ25115804
C.51029 vedená u městského soudu v Praze

a
obchodní jméno:
sídlo příp. místo podnikání:
zastoupená:
IČO:
(dále jen jako „Sponzorovaný“)
(společně dále jako Strany)
I.
Sponzor poskytne Sponzorovanému při podpisu této smlouvy bezplatný provoz webhostingového balíčku
HOME. Webhosting je určen na prezentaci Sponzorovaného pod doménou ......................................, která musí
být registrována a stále vedena u Sponzora.
II.
Sponzorovaný se zavazuje, že bude propagovat logo Sponzora na svých webových stránkách
......................................,. Logo Sponzora bude viditelně umístěno na hlavní stránce Sponzorovaného společně
s textem: Tento projekt podporuje ACTIVE 24 v rámci START UP sponzoringu. Pokud Sponzorovaný nesplní
ustanovení čl. II této smlouvy, a to ani přes opakované upozornění Sponzora, Sponzor si vyhrazuje právo
okamžitě převést provoz služeb na komerční případně ukončit provoz služeb a smlouvu zrušit.
III.
Sponzor má právo uvádět Sponzorovaný projekt (doménu, ukázky z obsahu serveru atd.) jako svoji referenci na
webu, v tištěných materiálech a v další komunikaci.
IV.
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu a uzavírá se na tři roky. Zrušena může být písemnou dohodou
obou Stran nebo písemnou výpovědí jedné ze Stran s výpovědní lhůtou 1 měsíc od doručení výpovědi. Tato
smlouva je ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží Sponzor a druhé Sponzorovaný. Tuto smlouvu je možné
měnit nebo doplňovat pouze na základě písemné dohody obou Stran.
Na důkaz toho, že si Strany tuto Smlouvu důkladně přečetly, že tato Smlouva představuje řádný projev jejich
svobodné vůle a že Strany tuto Smlouvu neuzavřely v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek, připojují
Strany své podpisy.
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