ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
A PROPAGÁCII
uzatvorená v súlade s §269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi:
čl. I.
Zmluvné strany
Partner:
Právna forma:
so sídlom:
zastúpený:
IČO:
DIČ:
IBAN:

Banskobystrický kraj Turizmus
Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR)
Nám. SNP 1, 974 01 Banská Bystrica
Ing. Daniela Chrančoková, PhD., predsedníčka KOCR
52132072

Zapísaná v Registri organizácií cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby
Slovenskej republiky č. 31943/2018/SCR
(ďalej „KOCR“ alebo „Partner“)
a
Organizátor:
Crazy Women Active Planet o.z.
Právna forma:
občianske združenie
so sídlom:
Trieda SNP 40, 974 01 Banská Bystrica
zastúpený:
MUDR. Katarína Belicová
IČO:
42302242
DIČ:
IBAN:
Zapísaný v registri mimovládnych neziskových organizácií pod registračným číslom

VVS/1-900/90-36954

(ďalej „občianske združenie“ alebo „Organizátor“)
(Spolu ďalej aj „zmluvné strany“)
čl. II.
Preambula
Organizátor Crazy Women Active Planet o.z. organizuje podujatie s názvom Triathlon
Attack (ďalej aj „Podujatie“), ktoré sa uskutoční 13. – 14.8. 2021 v Divíne a Ľuboreči.
Podujatie je športové podujatie s programom zameraným na prehĺbenie športových
aktivít a spájanie regiónov. Súčasťou podujatia je bohatý sprievodný program pre

návštevníkov, ktorý približuje kultúrne a historické zaujímavosti regiónu Novohrad
a Podpoľanie.
Podujatie výrazne prispieva k tvorbe produktovej ponuky cestovného ruchu v regióne
Novohrad i v celom Banskobystrickom kraji a je v súlade s nosnou produktovou líniou
Banskobystrického kraja s názvom „Akčné leto“.
Partner Banskobystrický kraj Turizmus je krajskou organizáciou cestovného ruchu právnickou osobou založenou podľa § 8 a nasl. zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore
cestovného ruchu v znení neskorších predpisov na podporu a vytváranie podmienok
na rozvoj cestovného ruchu v Banskobystrickom kraji. Jednou z jej základných činností
je podpora a spoluorganizovanie kultúrneho, spoločenského a športového života a
zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva a ich marketing a propagácia aktivít pre
obyvateľov a návštevníkov Banskobystrického kraja.
Vzhľadom na zámer zabezpečiť prezentáciu Banskobystrického kraja na podujatí
a partnersky sa podieľať na jeho organizácii, dohodli sa Crazy women active planet
o.z. a KOCR na nasledujúcej spolupráci:
čl. III.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je:
a) úprava spolupráce organizátora a partnera týkajúca sa realizácie Podujatia.
V zmysle spolupráce organizátora a partnera sa organizátor zaväzuje
zabezpečiť prezentačný priestor pre partnera počas podujatia, propagáciu
partnera a spoluprácu partnera a organizátora v rámci uvedeného podujatia.
b) materiálno - technická podpora pri organizovaní podujatia v spolupráci
organizátora a partnera.
c) záväzok partnera zaplatiť organizátorovi za vykonanú propagáciu
a spoluprácu odmenu podľa článku V. tejto zmluvy.
čl. IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán
A. Organizátor sa zaväzuje v rámci spolupráce:
1.

a) Komplexne zabezpečiť organizáciu podujatia, vrátane zabezpečenia
programu, medializácie, propagácie a technického zabezpečenia;
b) Zorganizovať podujatie v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi a splniť všetky povinnosti voči príslušným orgánom verejnej
správy a ostatným partnerom podujatia;
c) Zabezpečiť úhradu všetkých nákladov na organizáciu podujatia;
2.

a) Prezentovať partnera na podujatí a vo všetkých materiáloch vydaných
k podujatiu, ako aj vo všetkých mediálnych výstupoch k podujatiu;
b) Uvádzať logo partnera a logo destinácie Turistický Novohrad a Podpoľanie
na všetkých propagačných materiáloch a vo všetkých komunikačných
výstupoch k podujatiu, pri ktorých je to možné;
c) Poskytnúť partnerovi priestor na prezentáciu destinácie Novohrad
a Podpoľanie a Banskobystrický kraj priamo na podujatí

d) Pri propagácii podujatia na sociálnych sieťach uviesť partnera v
príspevkoch nasledovne: @zahoramizadolami.sk;
@banskobystrickykrajturizmus; @OOCRTNP.
3. predložiť v dostatočnom predstihu alebo inak komunikovať KOCR návrh
realizačného riešenia zvolenej propagácie.
4. Preukázať partnerovi splnenie povinností v zmysle ustanovenia bodu 2. tohto
článku zmluvy, ako prílohu zúčtovacej faktúry po ukončení podujatia. Partner
preukáže splnenie povinností:
- Tlačovinami z mediálnej a propagačnej kampane podujatia (napr. letáky,
plagáty k podujatie ai.),
- Fotodokumentáciou z mediálnej a propagačnej kampane týkajúcej sa
podujatia,
- Dokumentáciou
(printscreen) z aktivít na
internete
súvisiacich
s propagáciou podujatia a partnera,
- Fotodokumentáciou z priebehu podujatia preukazujúcou plnenie predmetu
zmluvy.
B. KOCR sa zaväzuje:
1. dodať partnerovi podklady potrebné na spoluprácu a propagáciu najneskôr
v deň podpisu tejto zmluvy;
2. odsúhlasiť realizačné riešenie zvolenej propagácie podľa vzájomne
dohodnutých termínov, bez zbytočného odkladu;
3. šíriť informácie o podujatí z vlastných informačných a propagačných kanálov;
4. podporovať na svojej úrovni realizáciu a propagáciu podujatia využitím všetkých
poskytnutých možností z pozície partnera;
5. dodržať schválený scenár podujatia predložený organizátorom;
C. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať súčinnosť pri plnení záväzkov
vyplývajúcich z tejto zmluvy a navzájom sa budú včas informovať o všetkých
skutočnostiach potrebných pre ich spoluprácu podľa tejto zmluvy, najmä vzájomne
si oznamovať všetky zmeny a dôležité okolnosti. Komunikácia podľa tohto bodu
bude prebiehať medzi kontaktnými osobami, ktorými sú: za KOCR Petra Šuhajdová,
mail: petra.suhajdova@dobrykraj.sk a za partnera Katarína Belicová, mail:
kbelic11@gmail.com.
čl. V.
Finančné podmienky
1.
2.

Konečná dohodnutá odmena organizátorovi za vykonanie predmetu tejto zmluvy
podľa článku III. a IV. je 2500,- EUR vrátane DPH (slovom: dvetisícpäťsto EUR).
Partner uhradí odmenu za realizáciu predmetu tejto zmluvy na základe daňového
dokladu – faktúry. Faktúru vystaví organizátor za plnenie podľa článku III. a IV.
nasledovne:
a) Faktúru vo výške 1000,- EUR (slovom jedentisíc Eur) vystaví organizátor
po podpise zmluvy a predložení realizačného riešenia dohodnutej
propagácie partnerovi. Splatnosť faktúry je 14 dní.

