______________________________________
______________________________________
______________________________________
Davčna številka: SI______________________, ki ga zastopa direktor __________________(v
nadaljevanju: sponzor)
in
NK BRINJE-GROSUPLJE,
Ob Grosupeljščici 19,
1290 Grosuplje,
davčna številka:15496210, ki ga zastopa predsednik Andraž Zrnec (v nadaljevanju: NK BrinjeGrosuplje)
sklepata naslednjo

POGODBO
o medsebojnih pravicah in obveznostih pri sponzoriranju NK Brinje Grosuplje
1. člen
01.00.

UVODNE DOLOČBE
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da obstaja skupni interes, da sponzor
sodeluje pri sponzoriranju NK Brinje-Grosuplje, pri čemer bosta medsebojne
pravice in obveznosti v zvezi z navedenim razmerjem opredelili s to pogodbo.

2. člen
02.00.

PREDMET POGODBE

02.01.

S to pogodbo sponzor pridobi status sponzorja NK Brinje-Grosuplje.
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02.02.

Za izvedbo promocijskih storitev in ustreznih predstavitev sponzorja le-ta pooblasti
NK Brinje-Grosuplje, ki je registriran tudi za izvajanje ekonomske promocije in
trženja.

3. člen
03.00.

ČAS TRAJANJA POGODBE
Pogodba je sklenjena za čas od _________ do _________.

4. člen
04.00.

OBVEZNOSTI SPONZORJA

04.01.

Sponzor najema oglasni paket, ki vsebuje spodaj navedene vsebine, za katerega bo
NK Brinje- Grosuplje plačal znesek _____________ eur na sezono.
Znesek iz prejšnjega odstavka tega člena se sponzor zaveže plačati NK Brinje Grosuplje v dveh enakih obrokih za vsako od štirih sezon, ki zapadejo v plačilo v
naslednjih rokih:

04.02

-

04.03.

_______ EUR dne __________
_______ EUR dne __________
_______ EUR dne __________
_______ EUR dne __________

Za
izvajanje
pogodbe
je
s strani sponzorja
je
zadolžen
_______________________, s strani NK Brinje- Grosuplje pa g. Andraž Zrnec.

g.

5. člen
05.00.

PRAVICE SPONZORJA

05.01.

Sponzor pridobi na podlagi te pogodbe naslednje pravice:
- pridobitev naziva »uradni sponzor kluba« za obdobje od __________ do
__________ .
- postavitev enega (1) reklamnega transparenta dimenzije 4m x 2m (pripravi
sponzor) na tribuni za gledalce (odlična vidna pozicija z glavne ceste)
- objava aktivnega bannerja na spletni strani NK Brinje Grosuplje s povezavo na
spletno stran sponzorja tekom cele sezone,
- prisotnost na »NKUPONI« ugodnosti, ki jih ob vpisu prejme vsak član kluba,
- reklamna objava na štiri (4) dnevnem turnirju GROSUPLJE-OPEN v letih _____,
______, ______ in _______.
2

05.02.

NK Brinje-Grosuplje se zaveže, da bodo športni dogodki in njihova promocija
potekali tako, da ne bo ogrožen ugled sponzorja.

6. člen
06.00.
06.01.

POSEBNE DOLOČBE
NK-Brinje Grosuplje je dolžan vse napise na tiskovinah in ostale promocijske
aktivnosti za sponzorja izdelati na svoj račun, razen transparentov in drugih oblik
pojavnosti, ki mu jih bo dostavil sponzor. V primeru spremembe celostne grafične
podobe sponzorja ali imena sponzorja, stroške izdelave novih promocijskih
materialov nosi sponzor.

7. člen
07.00.

KONČNE DOLOČBE

07.01.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta morebitne nesporazume, ki bi izvirali iz
te pogodbe, reševali sporazumno.

07.02.

V primeru, da sporazumna rešitev spora ni mogoča, je pristojno sodišče v Ljubljani.

07.03.

Pogodba je sestavljena v dveh izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka
po en izvod.

Grosuplje, ___________

NK Brinje-Grosuplje
Zrnec Andraž

__________________
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