SMLOUVA O REKLAMĚ

uzavřená v souladu s ust. § 269, odst. 2 obchodního zákoníku mezi smluvními stranami:

1. Objednatel:	……………………………….

			zastoupená(ý):……………….
			IČO:……………….
			DIČ:……………….
			Bankovní spojení:……………
                                   číslo účtu: ……………………

2. Poskytovatel:        BOXING CLUB STAR PLZEŇ
                                   se sídlem v Plzni, Dlouhá 24, PSC 312 07, 
                                   IČO 64354024, 
zastoupený Pavlem Bydžovským
Bankovní spojení: GE Money Bank 807708464/0600
číslo účtu: 807708464/0600




I.
Předmět smlouvy

1. Poskytovatel se zavazuje pro objednatele provádět reklamu a propagaci umístěním jeho loga (obchodního jména, reklamního textu) na dresu závodníků družstva / na plakátech / na pozvánkách a propozicích /  v publikacích / na reklamních předmětech poskytovatele.
1. Poskytovatel se zavazuje používat při soutěžích družstev / jednotlivců vybavení, poskytnuté objednatelem s tím, že vybavení obsahuje logo / obchodní jméno objednatele a poskytovatel se zavazuje k tomu, že logo / obchodní jméno objednatele nebude odstraněno nebo překryto při používání. Poskytovatel se dále zavazuje k tomu, že toto vybavení bude používat mimo soutěže pouze v nezbytných případech.
2. Smluvní strany se dohodly, že písmo na dresech závodníků musí mít velikost alespoň ….. cm. Na plakátech musí být velikost písma úměrná ostatnímu textu. 

II.
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne podpisu do………….. Před uplynutím této doby lze po dohodě smluvních stran trvání smlouvy prodloužit uzavřením dodatku ke smlouvě.
 2. Každá ze smluvních stran má právo uzavřenou smlouvu vypovědět i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího    po doručení písemné výpovědi druhé ze smluvních stran.

III.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Poskytovatel je povinen provádět reklamu a propagaci dle této smlouvy řádně a včas. Objednatel má právo kontroly plnění této smlouvy.
2. Nesplnění tohoto závazku se považuje za podstatné porušení smluvní povinnosti a v takovém případě je poskytovatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši …………..,- Kč za každý den, v němž porušení povinností trvalo.
3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury dle čl. IV této smlouvy delší než ……… dní je poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit a reklamy objednatele ze všech reklamních ploch uvedených v čl. I této smlouvy na vlastní náklady odstranit. Tím není dotčeno právo poskytovatele na úplatu za reklamu prováděnou do zániku smlouvy a na úhradu úroku z prodlení se zaplacením faktur.
4. Objednatel souhlasí/nesouhlasí s uveřejněním přiměřené informace o této smlouvě v informačních materiálech obdarovaného (web, výroční zpráva apod.). Předchozí věta se netýká povinností poskytovatele, které mu ukládá zákon.

IV.
Způsob úplaty a způsob její úhrady

1. Smluvní strany se dohodly dle zákona č. 526/92 Sb. na úplatě poskytovatele za provádění propagace a reklamy objednatele podle této smlouvy v paušální výši ……………..,- Kč (slovy: ………………. korun českých). Uvedená odměna je splatná na účet poskytovatele na základě této smlouvy, a to do ……………. dní od jejího podpisu oběma stranami.

V.
Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
2. Tato smlouva byla sepsána podle pravé a svobodné vůle smluvních stran, nikoli za nevýhodných podmínek nebo v tísni, a to ve dvou vyhotoveních, z nichž každý účastník obdrží po jednom.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Změny a dodatky smlouvy musí mít písemnou formu.



V …………….. dne …………………….
V …………………….dne …………………..





………………………
(objednatel)
………………………….
 (poskytovatel)



