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Darovací smlouva  
dle ust. § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

 

uzavřená mezi 
 

1. Dárcem: * (Jméno a příjmení fyzické osoby): 

                            Bytem: 

                           r.č. nebo datum narození,  IČ u fyzické osoby podnikající 

                          nebo: 

                          Název právnické osoby: 

                        Sídlo : 

                          Zapsaná v obchodním (živnostenském) rejstříku …..  

                        IČ: 

                        DIČ: 

                        Zastoupená (jméno, příjmení, funkce) :         

 (dále jen dárce) 

a 

 

2. Obdarovaným:   Tenisová rodina, spolek  
                                    28. října 2601, 47006 Česká Lípa  

                                    IČ: 04694597 
                                       registrovaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem    

   oddíl L, složka 9823 
                                    Zastoupený: Zdeňkem Hykšem, předsedou spolku 

(dále jen obdarovaný 

a společně též „smluvní strany“) 

 

 

I. 

Preambule  

1. Záměrem dárce je podpořit darem aktivity obdarovaného uvedené dále v odstavci 2 tohoto článku 

smlouvy. 

2. Záměrem obdarovaného je získat finanční či materiální prostředky na zajištění pořádaných 

tenisových turnajů a doprovodných akcí v rámci spolku Tenisová rodina. 
 

II. 

Předmět smlouvy 

1.    Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem bezplatného přenechání */ finančních prostředků  

       */ věcného daru  dárcem ve prospěch obdarovaného. 

1. Předmětem této smlouvy je dar: 

       *a) věcný -  …………………………………………………v celkové hodnotě  ………….  Kč. 

       *b) finanční v celkové hodnotě ……………  Kč, (slovy …………………. korun českých)  

 2.    Věcný dar bude předán zástupci obdarovaného p / pí  ……………….. 

         Finanční dar bude *a)  zaslán do 10 dnů od podpisu smlouvy převodním příkazem na účet       

                                              obdarovaného č. 287583767/0300 Poštovní spořitelna 

                                      *b)  předán v hotovosti do pokladny obdarovaného,  

3      Smluvní strany podpisem smlouvy potvrzují předání a převzetí daru či dohodnutý způsob jeho 

předání.  
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III. 

Účel smlouvy 

Dar bude použit na rozvoj + organizaci tenisových turnajů a doprovodných akcí pořádaných spolkem 

Tenisová rodina pro amatérské rekreační hráče a hráčky ve věku od 15 let.  

                                        

IV. 

Další ujednání: 

1.  Obdarovaný se zavazuje dar použít výhradně za podmínek stanovených v této smlouvě a doložit 

jeho použití.  

2.  Obdarovaný je povinen umožnit dárci na požádání nahlédnout do dokumentů týkajících se čerpání     

     prostředků tak, aby bylo možno zkontrolovat způsob a výši čerpání daru, a to do 15 dnů od 

obdržení výzvy dárce. 

3.   Obdarovaný je povinen vydat dárci na jeho žádost (příjmový) doklad o přijetí daru.  

 

Dárce 

       *) souhlasí/nesouhlasí se zveřejněním svého jména (názvu, loga) vhodnou formou  

      a  

      *) souhlasí/nesouhlasí se zveřejněním hodnoty daru. 

 

V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních, obou s platností originálu, přičemž každá 

strana obdrží při podpisu jedno vyhotovení.  

2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. 

 

 

 

V ................. dne ...........      V .................. dne ........... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ....................................................     ................................................ 

   dárce             obdarovaný 
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Příloha k darovací smlouvě: 

Možnosti prezentace Dárce v průběhu pořádání tenisových turnajů a doprovodných akcí: 

1. Zveřejnění loga, adresy webových stránek Dárce na stránkách spolku Tenisová rodina 

www.tennisfamilly.com.  

2. Přidání loga Dárce na upoutávky k turnajům zveřejňované na stránkách 

www.tennisfamilly.com, Facebook – Tenisová rodina, na nástěnce v areálu u Ploučnice.  

3. Připojení reklamního panelu Dárce na plot v areálu po dobu pořádání jednotlivých turnajů. 

4. Zajištění fotografování předávání cen u těchto reklamních panelů. 

5. Pravidelné zpravodajství v denním tisku Českolipský deník a další vybraná média. 

6. Možnost spojit název fy Dárce s konkrétním typem turnaje.  

 

 

Možnosti sponzorování Dárce: 

1. Příspěvek na pokrytí nákladů spojených s pořádáním jednodenních turnajů – např. míče na 

turnaj. 

2. Zajištění hlavních i věcných cen v případě spojení loga Dárce s názvem jednodenního turnaje. 

3. Zajištění hlavních i věcných cen v případě spojení loga Dárce s názvem dlouhodobých turnajů. 

4. Zajištění hlavních i věcných cen u vybraných turnajů dle naší nabídky. 

5. Poskytnutí finančního příspěvku na vybraný jednodenní nebo dlouhodobý turnaj. 

6. Poskytnutí finančního příspěvku na připravované turnajové série. 

 

http://www.tennisfamilly.com/
http://www.tennisfamilly.com/

