Smlouva o spolupráci
uzav ená podle § 1746 odst. 2 zákona . 89/2012 Sb. Ob anského zákoníku v ú inném
zn ní mezi:

Jméno právnické (fyzické) osoby
zapsaná do obchodního rejst íku
Se sídlem:
Zastoupená:
:
DI :
(dále jen spolupracovník)

I.

a
Nadace LANDEK Ostrava
zapsaná do rejst íku nadací a nada ních fond vedeného Krajským soudem v Ostrav , oddíl
N, vložka 2, dne 26.4.1998
Se sídlem:
Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
Zastoupená:
:
DI :
Bankovní ú et:
(dále jen Nadace)

1.

1.

______________________________, lenem správní rady dle
zmocn ní daného Statutem nadace
60340053
CZ60340053
784 444 5001/5500

II. Úvodní ustanovení
Ob smluvní strany – spolupracovník a Nadace – se dohodly na vzájemné spolupráci
i zajišt ní a propagaci svých aktivit, vyplývajících z jejich poslání, cíl a ú el , pro
které vznikly.
III. Povinnosti smluvních stran

Nadace se zavazuje:
a)
umístit logo spolupracovníka nebo jiný grafický nám t dle jeho návrhu na
panelu o rozm rech 2 x 1 m na viditelném míst v areálu LANDEK PARKU Hornického muzea v Ostrav – Pet kovicích,
b)
uvést spolupracovníka jako sponzora ve své Výro ní zpráv , na webu
nadace p ípadn v dalších zprávách a hodnoceních Nadace,
c)
seznamovat ve ejnost s inností spolupracovníka p i vhodných
íležitostech, zejména ve svých publikacích, tiskovinách a vystoupeních.

2.

1.
2.

1.

Spolupracovník
se
zavazuje
podpo it
innost
Nadace
ástkou
____________________K .
Tuto ástku uhradí na ú et nadace na základ faktury-da ového dokladu vystaveného
nadací se splatností 14 dn .
IV. asové vymezení smlouvy
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávn nými zástupci obou smluvních stran.
Smlouva je uzav ena na dobu ur itou s platností do: ________________.
V. Záv re né ustanovení
Tuto smlouvu je možno vypov
t v p ípad , že druhá smluvní strana neplní závazky
vyplývající z této smlouvy. Výpov dní lh ta je jeden m síc po písemném upozorn ní
druhé smluvní strany na toto nepln ní smlouvy.

2.

Smlouvu lze m nit a dopl ovat pouze písemnými dopl ky se souhlasem podpisem
obou smluvních stran.

3.

Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Smluvní
strany obdrží každá jeden výtisk.

4.

Pro vztahy neupravené touto smlouvou platí ustanovení zákona
ob anského zákoníku.

5.

Smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla ujednána za výrazn nevýhodných
podmínek nebo v tísni, což stvrzují podpisy oprávn ných zástupc obou smluvních
stran.

.89/2012 Sb.,

Ostrava dne:

Za spolupracovníka

……………………………..

Za Nadaci:

…………………………………
len správní rady nadace
dle zmocn ní daného Statutem

