
SMLOUVA  O  REKLAMĚ  
(xxxxxxxx = dle vaši podkladů a laskavého rozhodnutí doplníme a připravíme) 

DODAVATEL na straně jedné: a OBJEDNAVATEL na straně druhé: 

Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. 
  

xxxxxxxxx 

Na Výšině 3241 
  

xxxxxxxxx 

580 01  Havlíčkův Brod 
  

xxxxxxxxx 

IČO: 62060678                     DIČ: neplátci 
  

xxxxxxxxx 

oddíl  A  vložka  4611  OR  KS Hradec Králové 
 

IČ: xxxxxxxxx 

Platební údaje - čú:    2762760267/0100 
 

DIČ: xxxxxxxxx 

KB a.s.,   Havlíčkovo náměstí  93,   Havl. Brod 
 

registrace: xxxxxxxxx 

Zástupce: Pavel Klempíř, ředitel 
 

Zástupce: xxxxxxxxx 
    

Uzavřeli tuto smlouvu o reklamě, jejímž účelem je zajištění reklamy a propagace objednavatele v rozsahu 
uvedeném v části I, odst. 2 této smlouvy. 

 

I. Práva a povinnosti smluvních stran 
1. Objednavatel se zavazuje: 

   a) uhradit  na  účet  dodavatele,  do  7  dnů  po  uzavření  této smlouvy částku xxxxxxxxx Kč 

b) poskytnout TANGU Havlíčkův Brod v.o.s. propagační materiál a logo 

  
    2. TANGO Havlíčkův Brod v.o.s. se zavazuje zabezpečit reklamu a propagaci objednavatele po dobu 12 měsíců, počínaje 
dnem uzavření smlouvy a konče stejným dnem následujícího roku, způsobem uvedeným dále pod písmeny a) až  x) (dle 
hodnoty partnerství) 

a) poskytnutý Certifikát partnerství s projektem Daruj hračku  
b) plný souhlas k užití Certifikátu s projektem Daruj hračku, v PR aktivitách objednavatele 

c) poskytnutý Certifikát partnerství ZP manažerům Tanga, držitelů  ceny „Cena – Ď“ udělené Celostátním kolegiem pro 
udělování Ceny-D dobrodincům, mecenášům a morálním vzorům ČR  

d) plný souhlas k užití Certifikátu dle bodu c) v PR aktivitách objednavatele 

e) poskytnutý Certifikát partnerství projektu ONE WORLD–JEDEN SVĚT, držitele prestižního mezinárodního ocenění „THE 
OTHERS CHAMPIONS“ International Giorgio Binchi Awards, za nejlepší projekt na světě 

f) plný souhlas k užití Certifikátu dle bodu e) v PR aktivitách objednavatele 

g) umístěním loga objednavatele, jako aktivního odkazu na jeho stránky, na web Tango - Daruj hračku  

h) umístěním loga objednavatele, jako aktivního odkazu na jeho stránky, na web Tango – manažeři na vozíčcích 

i) umístěním loga objednavatele, jako aktivního odkazu na jeho stránky, na web Daruj hračku 

j) facebook – zařazením stránky objednavatele do stránek „to se mi líbí“ na FB stránce Daruj hračku 

k) jmenováním objednavatele v on-line přenosu z podia z galaprogramu předávání Daruj hračku 

l) představením objednavatele jako partnera v on-line přenosu z podia z galaprogramu předávání Daruj hračku 

m) bannerem v rámci galaprogramu předávání sbírky hraček v KD Ostrov Havlíčkův Brod a on-line přenosu z něj 

n) živým představením objednavatele s jeho zástupcem nebo moderátorem dle pokynů objednavatele, jako partnera ZP 
manažerů a Daruj hračku, v on-line přenosu z podia z galaprogramu předávání Daruj hračku 

o) on-line přenosem na stránkách Daruj hračku z galaprogramu předávání sbírky hraček v KD Ostrov H. Brod 

p) v propagačních aktivitách bude společnost prezentována jako špička ve svém oboru, se zájmem o rozvoj společnosti a 
přímo se podílející na umožnění společensky významného projektu 

q) v propagačních aktivitách bude společnost prezentována  jako partner projektu Daruj hračku a jeho ZP manažerů 

r) v propagačních aktivitách bude prezentována nabídka objednavatele a okruh jeho činnosti 

3. TANGO Havlíčkův Brod v.o.s. se zavazuje k využití prostředků uhrazených objednavatelem výhradně  v souvislosti  s  

     organizací a pořádáním projektu ONE WORLD – JEDEN SVĚT – DARUJ  HRAČKU 

  II. Závěrečná ustanovení 
 1. Plnění smluvních podmínek  bude vyhodnoceno  k 28.2. následujícího roku prostřednictvím fotografií. 

2. Smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze dodatkem k této smlouvě. 

3. Smlouvy nabývá účinnosti dnem podepsání. Je vyhotovena ve dvou provedeních, každá smluvní  strana obdrží jedno  

4. Podpis této smlouvy o reklamě je pozvánkou TANGA Havlíčkův Brod v.o.s. na galaprogram  předávání Daruj hračku.  

  V xxxxxxxxx Dne: xxxxxxxxx  

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

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

 Pavel Klempíř 
  

 


