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Darovací smlouva uzavřená mezi smluvními stranami
 
 

Článek 1.
 

1.1. Dárce:

IČO 
DIČ   
zastoupená 
(dále jen dárce)

a
 
1.2. Obdarovaný:
1. FC Poruba, z.s.
ul. Petřkovická 386/7
725 28 Ostrava – Lhotka
IČO 05989167
ID FAČR 8060731
FIO Banka, č.ú. 2001200716/2010
Zastoupená předsedou z.s.   
Pavlou Bilíkovou
(dále jen obdarovaný)
 
uzavírají  podle  ustanovení  §628  Občanského  zákoníku  tuto  darovací
smlouvu.

 
 
 

Článek 2.
Preambule 

2.1.
Dárce, vzhledem ke svému zájmu na vylepšování image svého obchodního
jména a z důvodu projevení svého zájmu na rozvoji sportovní činnosti
mládeže 1.FC Poruba, z.s., uzavírá tuto darovací smlouvu.
 

 
Článek 3.

Předmět smlouvy
3.1.
Obdarovaný je vlastník reklamních práv 1.FC Poruba, z.s. Touto smlouvou
o  poskytnutí  daru  se  obdarovaný  zavazuje  použít  poskytnuté  finanční
prostředky  na  sportovní  činnost  mládeže  1.  FC  Poruba,  z.s.  a  její
propagaci,  a  to  při  příležitosti  celoročního  tréninkového  cyklu,
mistrovských utkáních a turnajích.  
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Článek 4.
Výše daru

4.1. 
Finanční dar dle podmínek, specifikovaných v článku 3. této smlouvy, je
ujednán v jednorázové částce ve výši       Kč ( ).
4.2. 
Dar bude poskytnut v termínu do  na účet uvedený v článku 1.2.

 
Článek 5.

Závěrečná ujednání
5.1. 
Práva  a  povinnosti  vyplývající  nebo  vznikající  z  této  smlouvy  o
poskytnutí  daru  se  řídí  českým  právem,  pokud  není  v  této  smlouvě
dohodnuto jinak.
5.2. 
Tato smlouva je sepsána ve 2 výtiscích s platností originálu, přičemž
obě strany obdrží po 1 vyhotovení.
 
 
 
V Ostravě dne 

 

 
Za dárce                Za obdarovaného
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