PARAMOS SUTARTIS Nr.
20__ m. ________ ___ d.
Luokė
______________________________________________________________, adresas:
____________________________________________ atstovaujama _____________________________________,
(toliau – PARAMOS DAVĖJAS), ir Asociacija „Luokės sporto klubas“, esanti Žemaitės g. 3-3, Luokė, Telšių r.,
asociacijos kodas 303024810, atstovaujama prezidento Donato Limanto, veikiančio pagal asociacijos įstatus (toliau
– PARAMOS GAVĖJAS), abi kartu vadinamos ŠALIMIS, sudarėme šią sutartį:
1. Sutarties objektas:
1.1. Renginio/projekto __________________________________________________ finansinė parama.
1.2. Parama teikiama remiantis LR Labdaros ir paramos įstatymu, PARAMOS GAVĖJO numatytiems tikslams
įgyvendinti.
1.3. Parama teikiama neatlygintinai.
2. Šalių įsipareigojimai:
2.1. PARAMOS DAVĖJAS įsipareigoja suteikti PARAMOS GAVĖJUI ____________ Lt
(_______________________________________________________) paramą pagal pateiktą prašymą.
2.2. _____________Lt (_____________________________________________) paramą pervesti į PARAMOS
GAVĖJO sąskaitą per 7 (septynias) darbo dienas nuo šios sutarties pasirašymo dienos.
3. PARAMOS GAVĖJO įsipareigojimai:
3.1. PARAMOS GAVĖJAS pareiškia ir garantuoja, kad jis turi teisę būti paramos gavėju, t. y. pateikia JAR
tvarkytojo pranešimą apie paramos gavėjo statuso suteikimą (kopiją).
3.2. Gautą paramą panaudoti pagal tikslinę paskirtį, numatytą šios sutarties 1.1 punkte.
3.3. Parodyti PARAMOS DAVĖJO rekvizitus :
3.3.1. Renginio/projekto plakatuose;
3.3.2. PARAMOS GAVĖJO internetiniame puslapyje www.luokessportas.lt.
4. Kitos sąlygos:
Sutartis gali būti nutraukta:
4.1. Sutartį pasirašiusių ŠALIŲ susitarimu.
4.2. PARAMOS DAVĖJO sprendimu. Tokiu atveju PARAMOS DAVĖJAS įsipareigoja padengti tas PARAMOS
GAVĖJO išlaidas, kurias jam teko patirti dėl įsipareigojimų pagal šią sutartį įgyvendinimo.
4.3. PARAMOS GAVĖJUI pažeidus šią sutartį. Tokiu atveju PARAMOS GAVĖJAS PARAMOS DAVĖJO reikalavimu
privalo grąžinti tai, ką yra gavęs pagal šios sutarties 2.1 punktą.
5. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, po vieną kiekvienai ŠALIAI.
6. Ginčai dėl šios sutarties sprendžiami derybų būdu, o ŠALIMS nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka.
PARAMOS DAVĖJAS

PARAMOS GAVĖJAS

Juridinio/fizinio asmens pavadinimas:
________________________________________
Adresas: _________________________________
Įmonės kodas/fizinio asmens a.k.:
________________________________________
Tel. _______________________
Faks. ______________________
El.p. ______________________
A. s. LT__________________________________
Banko pavadinimas: ________________________
Banko kodas:______________________________

Asociacija „Luokės sporto klubas“
Kodas: 303024810
Tel.: +37061593390
El. p.: info@luokessportas.lt
A/s: LT777044060007893348
AB SEB bankas
Banko kodas: 74000

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

Prezidentas Donatas Limantas

(Vardas, pavardė, parašas)

Žemaitės g. 3-3, Luokė, Telšių r., LT-88236

(Vardas, pavardė, parašas)

.

