
S  M  L  O  U  V  A 

o umístění reklamy 

Smluvní strany: 

1. Firma:  
 Sídlem:   
 IČ:  
 DIČ:  
 Zastoupená:    
  

 a 
 

2. CrossDance Kolín, z.s. 
 V Zídkách 526, Kolín II, 280 02 
 IČ:  22721711 
 Bankovní účet:  0437276309/0800 ČS, a.s. Kolín 
 Zastoupený  
 Vladimírem Vidnerem - hlavním trenérem klubu a předsedou spolku 
 Naděždou Eretovou - vedoucí klubu a místopředsedkyní spolku 
 
 Dále jen CrossDance 
 
 
Smluvní strany se v zájmu rozvoje tělesné výchovy a mládežnického sportu  
v CrossDance dohodly na umístění reklamy na propagačních materiálech CrossDance. Za tímto 
účelem uzavírají tuto smlouvu: 
 
 

I. 
 

Firma ……………… zaplatí CrossDance účelově vázanou částku ve výši ……......... Kč za umístění 
reklamy dle článku III této smlouvy. Tato částka bude poukázána na účet  
CrossDance u banky ČS, a.s., pobočka Kolín, číslo účtu 0437276309/0800 a to nejpozději  
do … 
 

II. 

Tato částka je určena výhradně pro účely CrossDance - na úhradu nákladů v souvislosti s… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………. (reprezentace klubu na soutěžích u nás i v zahraničí, soutěžní kostýmy klubu, 
workshopy a soustředění atd.). 



III. 
 

CrossDance zajistí při svojí činnosti propagaci firmy: 
 

 umístěním loga (dodaného v potřebné kvalitě firmou), přiměřeného reklamního textu a odkazu 
na stránky firmy v sekci sponzoři z webových stránek CrossDance a to po dobu trvání smlouvy, 
propagace na materiálech týkajících se podporované akce (web, tiskové materiály, FB, atd.)  
 

 umístěním loga na plakátech CrossDance  na vylepovacích plochách města Kolína – týká se všech 
akcí CrossDance konaných v průběhu trvání smlouvy, pokud jsou tyto vylepovány - při částce 
10.000 Kč a více. Umístěním loga či banneru při celovečerní akci v kolínském divadle 
(CrossDanceShow – 500 lidí), případně rozdávání propagačních materiálů a letáčků… Při vyšších 
částkách je forma spolupráce a reklamy na dohodě firmy a klubu (uvedení loga firmy na tričkách 
nebo mikinách klubu nebo podporovaného týmu klubu, pravidelné vystupování na akcích firmy 
atd.) 
 

 
Plnění smlouvy doloží CrossDance ukázkou tiskovin a případně fotografiemi plakátovacích ploch. 
Kontrolu propagace na webových stránkách si provádí firma ………………………………… 
 
 

IV. 
 
 

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
 
 
 
 
 
V Kolíně dne:      V Kolíně dne:   
 
 
 
 
 
 
 
…..........………………………………..                             ………………………………………… 
                         CrossDance Kolín, z.s. 


