Društvo ZDRAVJE ZA POSAVJE; Černelčeva ul. 15, Brežice
Tel: 031 625 720 (Diana)
Mail: zdravje.za.posavje@gmail.com
TRR: SI56 0237 3026 0515 449 D.št : 98950355

DRUŠTVO

Društvo zdravje za Posavje , s sedežem na Černelčevi ulici 15 , Brežice; davčna številka 98550355 ki ga zastopa
predsednica društva Diana Kosar (v nadaljevanju: prejemnik donatorskih sredstev)
in
______________________________________________davčna številka _____________, ki jo/ga zastopa
________________________________ (v nadaljevanju: donator)
skleneta naslednjo

POGODBO O DONATORSTVU
I.
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je predmet tega pogodbenega razmerja donatorstvo finančnih sredstev druge
pogodbene stranke Društvu zdravje za Posavje. Donatorstvo druge pogodbene stranke je prispevek, ki se nameni zbiranju
finančnih sredstev za (ustrezno obkrožite):
a) dobrodelni koncert
b) dobrodelno športno prireditev
c) udejanjanje osnovne dejavnosti društva (humanitarne dejavnosti – zbiranje sredstev za nakup mamografa in ostale
dejavnosti za promocijo zdravja in zdravstvene preventive)
II.
Kot svoj prispevek za uresničitev navedene akcije donator daruje prejemniku ________€ donatorskih sredstev.
III.
Donator se zavezuje, da bo pridobljena sredstva nakazal v roku 15 dni po podpisu te pogodbe na transakcijski račun
prejemnika, št. SI56 0237 3026 0515 449ki je odprt pri NLB d.d.; poslovalnica Brežice.
IV.
Prejemnik donatorskih sredstev bo donatorju izročil listino o podelitvi častnega naziva ter mu zagotovil, da bo
donatorstvo:
- posredovano medijem,
- simbolično obeleženo na vseh tiskovinah, ki bodo izšle po prejemu donatorskih sredstev,
- objavljeno z logotipom donatorja na prireditvi ali prireditvah društva.

V.
Vse morebitne nejasnosti, ki bi nastale v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, v
kolikor pa sporazum ne bo možen, je za njihovo reševanje pristojno sodišče v Brežicah.
VI.
Pogodba prične veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Sestavljena je v dveh enakih izvodih, od katerih
prejme vsaka pogodbena stranka po enega.

Kraj in datum: ____________

V Brežicah, ___________

Donator,
________________

Prejemnik donatorskih sredstev,
Društvo zdravje za Posavje
Predsednica: Diana Kosar

