
 اسپانسری  قرارداد

 : طرفین قرارداد:1ماده 

بن بست  -کوی گلستان-خیابان توحید میانی -درس:اصفهانآموزش های مجازی پارس  به آمرکز توسعه این قرارداد ما بین 

رف و از یک طنامیده میشود، « طرف اول قرارداد»و یا « کارفرما»که در این قرارداد ، مرکز توسعه آموزش مجازی پارس هادیان 

آدرس  ................................................................... بعنوان مدیر عامل شرکت ............................................ به شماره ملی / خانمآقای

نامیده می شود، منعقد « طرف دوم قرارداد»و یا  «اسپانسر»در این قرارداد  که ....................... ...... تلفن.................................................

 می گردد.

 : موضوع قرارداد:2ماده 

انتشار و توزیع بسته های اموزشی فراگیر گردشگری روستایی در حمایت مالی اسپانسری و یا موضوع قرارداد عبارتست از: 

 سطح کشور میباشد

 مبلغ قرارداد  -3ماده 

همین قرارداد .............................. ریال معادل .............................. تعیین می  2رداد به ازای اجرای مفاد مندرج در ماده مبلغ قرا

 پرداخت خواهد گردید. به شماره حساب                    بنام آقای                          گردد که 

 قرارداد: مدت 4ماده 

 گردیده و غیر قابل تمدید است. تعیین ................مدت این قرارداد از تاریخ انعقاد آن تا 

 : تعهدات طرفین قرارداد :5ماده 

 طرف دوم در تبلیغات استفاده نماید در جدول زیر ازطبق تعهدات مندرج کارفرما موظف است  -1

 نماید. ارداد اقدام به تبلیغات محصوالت شرکت خودسپانسر نمی تواند خارج از محدوده تعیین شده در موضوع قر -2

 طرف دوم قرارداد حق واگذاری جزئی یا کلی این قرارداد را به دیگری ندارد. -3

در صورتیکه طرف دوم قرارداد از اجرای تعهدات خود سرباز زده و یا به هر دلیلی توانایی تامین خواسته های کارفرما بر  -4

این قرارداد را نداشته باشد طرف اول قرارداد می تواند ضمن فسخ یکطرفه قرارداد ، تمامی   3 2اساس تعهدات مندرج در ماده 

را از طرف دوم قرارداد اخذ نماید و طرف دوم  -با توجه به جبران ناپذیری زمان از دست رفته  -ضرر و زیان ناشی از اتالف وقت 

 .قرارداد هیچگونه حق اعتراضی نخواهد داشت

 رارداد:سخ قن:  6ماده 

و با اعتباری یکسان در تاریخ ........................... امضاء شده و در اختیار هر یک   متحدالمتننسخه  2ماده در   6این قرارداد در 

 از امضاء کنندگان زیر قرار گرفت.

 

      

 


