SPONSORLUK ADIMLARI

12345-

Sporcunun geçerli lisansı olmalıdır, yok ise lisans çıkartmalıdır.
Sporcu ve sponsor arasında sponsorluk sözleşmesi yapılmalıdır.
Sporcu/sponsor yukarıdaki evrakları TOSFED’ e göndermelidir.
TOSFED evrakları Bakanlığın ilgili birimine gönderir.
Bakanlıktan gelen EK-1 formu Sponsor tarafından doldurulup geri
gönderirlir.

http://www.tosfed.org.tr/sponsorluklar/sponsorluk-mevzuati/
http://sponsorluk.gsb.gov.tr

SPONSORLUK SÖZLEŞMESİ (NAKDİ)
……………………… (işbu Sözleşmede Sponsorluk Alan
olarak anılacaktır) ile
………………………………….(işbu Sözleşmede Sponsor olarak anılacaktır) arasında 3289 sayılı Kanunun ek 3
üncü maddesine dayanılarak hazırlanan 16 H
aziran 2004 tarih ve 25494 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk
Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ve aşağıdaki şartlarda işbu Sponsorluk Sözleşmesi imzalanmıştır.
Madde-1: Tarafların kanuni ünvanları ve tebligat adresleri
1.1. Sponsorluk Alanın;
Kanuni Ünvanı :
Adresi
:
E-posta adresi :
Telefonu

:

1.2. Sponsorun;
Kanuni Ünvanı :
Adresi

:

E-posta adresi :
Telefonu

:

1.3. Yukarıda belirtilen adresler kanuni adresler olup, değişiklik bildirimi yapılmadığı sürece bu adreslere
yapılacak
tebligatlar geçerli sayılacaktır.

Madde-2: Tarafların bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası
2.1. Sponsorluk Alanın;
Vergi Dairesi
:
Vergi Kimlik no. :
2.2. Sponsorun;
Vergi Dairesi

:

Vergi Kimlik no. :
Madde-3: Sponsorluğun konusu
Sponsorluğu alan sporcunun katılacağı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu …….. yılı faaliyet
programında yer alan Türkiye Drift Şampiyonası branşlarındaki ulusal ve uluslararası yarışmalar ile bu
yarışmalara hazırlık amacıyla yapılacak her türlü lastik giderlerinin karşılanmasına yönelik nakdi sponsorluk
yapılması işidir.

Madde-4: Sözleşme bedeli
Sponsorluk konusu işin bedeli …………. (……………..)’dir.

Madde-5: Sponsorluğu alanın banka hesap numarası
Sponsor, sponsorluk bedelini; ………………………………………………. no.lu hesaba
yatıracaktır.

Madde-6: Faaliyetin/işin başlama, bitiş tarihleri ve yeri
6.1. Faaliyetin/işin başlama tarihi : Sözleşme imza tarihi
6.2. Faaliyetin/işin bitiş tarihi

:

6.3. İşin yeri

: Muhtelif

Madde-7: Sponsorluğun başlama ve bitiş tarihleri
7.1. Sponsorluğun başlama tarihi : Sözleşme imza tarihi
7.2. Sponsorluğun bitiş tarihi

:

Madde-8: Tarafların hakları ve mücbir sebepler dışındaki yükümlülükleri
8.1. Sponsor, işbu sözleşmenin 4 üncü maddesinde yazılı sponsorluk bedelini sözleşme tarihinden 3 gün
sonrasına kadar tutarın tamamını yukarıda belirtilen banka hesap numarasına yatırmayı taahhüt eder.
8.2.
Sponsorluk alan, ilgili spor branşlarında katılacağı ulusal ve uluslararası yarışmalara ilgili
federasyonların
yarışma programına uygun olarak katılmakla ve yayımladığı tüm talimat ve yönetmeliklere uymakla
yükümlüdür.
8.3. Sponsorluk alan, “…………….” firmasını sporcunun “resmi sponsoru” olduğunu ve sponsorun bu sıfatla
tanıtım yapmasını kabul eder.
Madde-9: Sponsorluk iş ve işlemlerinde uyulacak hususlar
9.1.
uluslararası

Sponsorluk alınmasında Sponsorluk Yönetmeliğinde belirtilen hükümlerin yanında ulusal ve
federasyonların kuralları geçerlidir.

9.2. Sponsorluk iş ve işlemlerinde kamu düzenini bozucu, siyasi, etnik, dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet ayrımı
yapan,
genel ahlak ve adaba aykırı, zararlı ve kötü alışkanlıkları özendirici, kanunlarla yasaklanmış yazı, logo,
amblem
ve benzeri işaretler kullanılamaz.

9.3. Sponsor, vergi ve sosyal güvenlik kuruluşlarına borcu nedeniyle takibata uğramadığını kabul ve beyan
eder.
9.4. Sponsorluk konusu iş ve işlemlerin mevcut mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesinden sponsorluk
alan ve
sponsor müşterek ve müteselsil sorumludur.

Madde-10: Tazminat
Sponsorun her hangi bir sebeple tazminat hakkı yoktur.

Madde-11: Sponsorun taahhüt ettiği işle ilgili üçüncü şahıslarla yaptığı veya yapacağı anlaşmalar
Sponsorun taahhüt ettiği işlerin yerine getirilmesi ile ilgili üçüncü şahıslarla yaptığı veya yapacağı
anlaşmalardan kaynaklanan zarar ve ziyanlardan sponsorluğu alan taraf sorumlu tutulamaz.

Madde-12: Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği
Her türlü vergi, resim ve harçlar ile sözleşme giderleri sponsor tarafından ödenecektir.

Madde-13: İhtilafların halli
İşbu Sözleşmenin uygulanması sırasında doğabilecek her türlü anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul
mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde-14: Sözleşmenin madde adedi ve imza tarihi
İşbu Sözleşme 14 (Ondört) maddeden ibaret olup, …………………tarihinde imzalanmıştır.

Sponsorluk Alan

Sponsor

