
 یقرارداد  اسپانسر

 ن قرارداد: ی: طرف١ماده 

 سعادت آباد، جنب بانک ملی،ابان یخ ،اصفهان پارس به آدرس: یمجاز ین مرکز توسعه آموزش هاین قرارداد ما بیا

 « طرف اول قرارداد »ا یو  « کارفرما »ن قرارداد یارس ، که در اــپ یمجازمرکز توسعه آموزش ساختمان هولددینگ 

 به ..............................رکت ـــــر عامل شی...................... بعنوان مد/ خانم ........ یرف و آقاـــک طیشود، از یده مینام

ا یو  « اسپانسر »ن قرارداد یدر ا. که .......................................... تلفن ........................................... آدرس ................. یمل ارهـــشم

 گردد.  یشود، منعقد م یده مینام « طرف دوم قرارداد »

 : موضوع قرارداد: ٢ماده 

در  ییروستا یر گردشگریفراگ یموزشآ یع بسته هایانتشار و توز یت مالیا حمایو  یموضوع قرارداد عبارتست از: اسپانسر

 باشد یسطح کشور م

 مبلغ قرارداد  -٣ماده 

............... .........ال معادل ...............ی............. ر......ن قرارداد .................یهم ٢مفاد مندرج در ماده  یاجرا یلغ قرارداد به ازامب

 د. یپرداخت خواهد گرد............. ....................... یاــام آقــبن............. ....................... ابــاره حســکه به شم گردد ین مییتع

 : مدت قرارداد ٤ماده 

 د است. یر قابل تمدیده و غین گردییتع............. .......................خ انعقاد آن تا ین قرارداد از تاریمدت ا

 ن قرارداد : ی: تعهدات طرف٥ماده 

  دیغات استفاده نمایر از طرف دوم در تبلیکارفرما موظف است طبق تعهدات مندرج در جدول ز  -١

  د.یغات محصولت شرکت خود نماین شده در موضوع قرارداد اقدام به تبلییتواند خارج از محدوده تع یسپانسر نم  -٢

  ندارد. یگرین قرارداد را به دیا یا کلی یجزئ یطرف دوم قرارداد حق واگذار  -٣

کارفرما بر  ین خواسته هایتام ییتوانا یلیا به هر دلیتعهدات خود سرباز زده و  یکه طرف دوم قرارداد از اجرایدر صورت  -٤

کطرفه قرارداد ، یتواند ضمن فسخ  ین قرارداد را نداشته باشد طرف اول قرارداد میا  ٣ ٢اساس تعهدات مندرج در ماده 

د یرا از طرف دوم قرارداد اخذ نما -رفته  زمان از دست یریبا توجه به جبران ناپذ -از اتلف وقت  یان ناشیضرر و ز یتمام

  نخواهد داشت . یچگونه حق اعتراضیو طرف دوم قرارداد ه

 : نسخ قرارداد:  ٦ماده 

ار هر یامضاء شده و در اخت............. .......................خ یکسان در تاری ینسخه متحدالمتن  و با اعتبار ٢ماده در   ٦ن قرارداد در یا

 ر قرار گرفت. یمضاء کنندگان زک از ای


