DAROVACÍ SMLOUVA
(dále jen „Smlouva“)
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

_________________________________________
IČ ____________________
se sídlem ___________________
jednající _________________
na straně jedné (dále jen „Obdarovaný“)
a
AmRest s.r.o.
IČ 264 76 215
se sídlem Walterovo náměstí 329/3, 158 00, Praha 5
vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 84710
zastoupená Petrou Binko, na základě plné moci
na straně druhé (dále jen „AmRest“, Obdarovaný a AmRest dále společně jen „Smluvní strany“
nebo samostatně jen „Smluvní strana“)
Článek I.
1. AmRest je organizátorem soutěže pro své zaměstnance s názvem „dobrovolníci AmRest“ (dále
jen „Soutěž“), jehož předmětem je poskytnutí podpory určitému vybranému projektu z oblasti
propagace a ochrany zdraví, vzdělávání, péče a výchovy, popularizace sportů a zdravého
životního stylu, ochrany zvířat a kultury a umění.
2. Podpora vybranému projektu bude realizována formou provedení určitých sjednaných prací či
činností zaměstnanci koncernu AMREST vybranému zařízení včetně poskytnutí k tomu
potřebného vybavení a materiálu, kdy úhrada těchto prací, činností a vybavení a materiálu bude
provedena AmRestem.
Článek II.
1. Obdarovaný je jedním ze zařízení, které bylo v rámci Soutěže vybráno k realizaci projektu
s názvem _________________ (dále jen „Projekt“) s hodnotou ____________________,- Kč a
souhlasí s realizací Projektu dle přihlášky Projektu do Soutěže (která je přílohou této Smlouvy).
2. Projekt bude realizován týmem zaměstnanců koncernu AMREST pod vedením
___________________ (dále jen „Tým“) a to nejpozději do 14.9.2018.
3. Obdarovaný se zavazuje umožnit Týmu provedení Projektu a to včetně provedení
fotodokumentace jeho provedení po dokončení s tím, že souhlasí s tím, že Tým bude realizovat
Projekt výhradně ve svém volném čase, nikoli během pracovní doby. Realizace Projektu není
považována za výkon práce nebo za plnění pracovních úkolů. Úraz případně způsobený členovi
Týmu při realizaci Projektu není pracovním úrazem.
4. Obdarovaný souhlasí s použitím fotodokumentace provedení Projektu i informací o Projektu pro
marketingové a PR aktivity AmRestu a to jakýmkoli způsobem.

Článek III.
1. Veškeré vztahy založené touto Smlouvou se řídí platným českým právním řádem.
2. Obě Smluvní strany se zavazují řešit případné vzniklé spory vycházející z této Smlouvy nejprve
mimosoudní cestou.
3. Smluvní strany považují obsah této Smlouvy za důvěrný a zavazují se zachovávat o obsahu této
Smlouvy vůči třetím stranám mlčenlivost. Tento závazek trvá i po ukončení platnosti této
Smlouvy. V případě porušení tohoto závazku jednou Smluvní stranou bude mít druhá Smluvní
strana právo na náhradu škody.
4. Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po
jednom.

V ___________ dne __________

V Praze dne ____________

Za Obdarovaného:

Za AmRest:

.................................................
_______________________

..................................................................
______________________________

