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TANGO – DARUJ HRAČKU
zpráva a představení činnosti

let

TANGO: název podle značky invalidního vozíku; IČ: 62060678; PROVĚŘTE SI NÁS: sbírka listin-zde
nejsme ani nadace ani fond, ale jen lidé, co mají své odžito a dělají, co si myslí, že by se dělat mělo – chovat se jako lidé

Dobrý den,
dovolujeme si Vám předložit naši zprávu o činnosti, představení naší činnosti a týmu
a také naší situace, potřeb, jejich důvodů, možností spolupráce a naši žádost o pomoc
– návrh na spolupráci a jejich laskavé zvážení. Dnes o to naléhavější

klik

Forma, rozsah, cíl žádosti: je neobtěžovat a nabídnout V NÍ NA KLIK NAJÍT VŠE, co Vás zajímá; fakta, činy, autenticitu
týkají se

pomoci našim ZP manažerům s jejich zapojením a Daruj hračku ve prosp. dětí a lidí s růz. handicapy

žádost

o pomoc, ano - na složení mozaiky nákladů: telefony, net, PHM, energie, nájmy, jsou alfou a omegou

proč
tradice
realizace

aby bylo co, kde, jak, komu plnit, vybírat, třídit, předat, je třeba „to udělat“, tak to děláme. Přání plní lidé
a reference: existujeme od roku 1994, Daruj hračku realizujeme od roku 1997,
smlouva o reklamě tak, že se Vám promítne do nákladů a také Vám ji samozřejmě zdokladujeme

slušnost

je, si podporu odpracovat a být užitečný naopak i svému partnerovi – ač vozíčkáři, jsme tak nastaveni

již jsme

pomohli 54.372 dětem a lidem s různ.handicapy ze 160 domovů a zaříz.celé ČR; každoročně 2,5 tis. dětí

ocenění

mj. 5x jsme obdrželi, na podiu ND v Praze, prestižní Cenu-Ď, kterou mj. má také V.Havel, D.Duka....

DOKLADUJEME ČINY, nikoliv ŘEČMI: autentické výsledky
na klik – pohodlně - ve zkratce a bodech rychlá navigace v tomto dokumentu a videích

galapředání 2021

minulé ročníky
13.826.688,- Kč

54.372

je hodnota splněných přání

dětem a lidem s různ.handicap

2020 / 7.266.339,2021 / 6.560.349,-

ze 160 domovů a zařízení celé
ČR jsme již společně pomohli

princip a průběh

rozsah prezentace

národní divadlo

naše výsledky

nám i partnerům ve stoje tleskalo

si skutečně užijte, stojí za to,
autentickými obrázky a videi

k udělení a rekordnímu počtu
nominací na prestižní Cenu-Ď

krátce a přehledně A-Z

reference
si historií, prací, výsledky
tvoříme od roku 1994

jak „to“ vlastně funguje
jednoduše, graficky

přiblíží naše možnosti v oblasti
prezentace Vás a Vaší SOF

Jak DH vypadá a jak pracujeme
od malování ke stromku-video

prezentace, slušnost

užitečně my pro VÁS

ukázka smlouvy

je, si podporu odpracovat, být umíme být užiteční Vašemu obrazu,
užitečný i naopak Vám a doložit
Vaší Společenské odpovědnosti

ředitel Tango
a Daruj hračku

HERZINGER Vašek * 89

KOSINKOVÁ Monika *82´

MASLOW
v praxi

buď reklamní či darovací
a možné rozsahy prezentace

TANGO, manažeři na vozíčcích, autoři a organizátoři Daruj hračku, hlavní tým

KLEMPÍŘ Pavel * 1964

kontakt

MRAČANSKÁ Veronika*84´

úraz, el.vozík, manažer DH
spin.sval. atrofie,
polyneuropatie CMT,Bechtěrev,
ekonomické zajištění
el.vozík,jednání s partnery a DD hole,vozík,jedn.s partnery,dárci

Daruj hračku

BEK Pavel * 1970
DMO vozík
fr. hole
do 10.11.2021

Tango

ZDRÁHAL Jan * 1980
DMO vozík studenti,
dobrovolníci

NAŠ SPOLEČNÉ VÝSLEDKY - DŮKAZY MÍSTO SLOV
autenticky: takto se MALUJÍ PŘÁNÍ

za každým tím úsměvem je život

Tango * projekt
domovy * děti

ÚVOD

média * weby
návštěvnost

ÚVOD

PRINCIP – PRŮBĚH DARUJ HRAČKU

oslovení - malování přání
tvorba databáze - kampaně

výběr a plnění přání dárci - výběrní místa – svozy
nájmy - příjem – třídění – dobrovolníci - infolinky

předání – program – přenos
stromečky - doložení „Ježíškům“

PROČ VAŠE POMOC
vaše podpora

na co

proč

společný výsledek

smlouva o reklamě nebo darovací
vždy provedeme a doložíme prezentaci

„JEN HRAČKY“ ? VŮBEC NE - VŠE PRO ŽIVOT !
po stovkách těch „třídících“ dobrovolníků,jejich finální skupina na přípravu sálu a předání 6 tun splněných snů...NACHYSTÁNO:

Od hraček, přes oblečení, pomůcky pro volný čas–hudbu,sport, pomůcky pro zkvalitnění života až po vybavení prvního bydlení
mikrovlnky, pračky, lednice, žehličky, nábytek
lyže, kola, snowboardy, míče, rakety, brusle...
notebooky, mobily, PC, software...
fusaky na vozíky, lůžka, spec.tablety…
kde vezme
kluk nebo holka na první vybavení bytu?
domov na pomůcky ke studiu, mobily, které
jsou dnes normáln.atd..?

KLIKEM :

My užiteční VÁM

naše možnosti

rozsah prezentace

vzor smlouva reklama

vzor smlouva dar

ČASOVÁ OSA PŘÍPRAV a REALIZACÍ DARUJ HRAČKU

ÚVOD

od malování ke stromku – krátce, přehledně, auutenticky – video - klik

AKTUÁLNĚ - DARUJ HRAČKU a ZP manažeři TANGO v jak jsme na tom
PŘED COVID-19
průměrný měsíční stav partnerů a podporovatelů
s nímž jsme zvládali realizaci Daruj hračku a zapojení
ZP manažerů

POTŘEBNÁ – NIKDY DOSAŽENÁ
rovina pro bezproblémové zajištění
Daruj hračku a Tanga, zapojení ZP manažerů

doběh covid
2021

covid 2020

covid 2021

ÚBYTEK

„Promiňte,
orientujeme
vše na Ukrajinu“

„Promiňte,
zdražují energie“

oproti stavu před Covid-19 - doslova bojujeme o Daruj hračku a zapojení ZP manažerů
oproti stavu před
oproti
Covid-19
stavu před
- doslova
Covid-19
bojujeme
- doslova bojujeme

V ČÍSLECH - DARUJ HRAČKU 1997 – 2021
Daruj hračku

autorský projekt Tanga

1997 - 1998

s Rádiem Alfa

1999 – 2014

s Českým rozhlasem

ÚVOD

(2022 = 26.ročník)

160 DD, ÚSP a dalších zařízení z celé ČR

celkem dětí

více než 54.372 z celé ČR

ZP manažeři

celkem Tangem prošlo 63 ZP lidí, které se
podařilo nastartovat zpět do života

inspirovali jsme

„Promiňte,
inflace, vše
zdražuje“

oaž83,
resp.
87,87,
úbytek až oúbytek
83,ažresp.
87,
o 83,
resp.
resp.
91
%resp.
resp.o9191
%%

partnerů
a podporovatelů

celkem domovů

„Promiňte,
zdražují PHM“

mnoho firem k zaměstnání ZP lidí
mnoho ZP lidí nevzdat nepřízeň osudu
VŠECHY podobné akce v ČR, byli jsme první

rok-klik

dětí / lidí

počet přání

domovů

váha dárků

splněno

v hodnotě

předání - klik

2021

2.256

4.512

63 z celé ČR

6,08 tuny

3.045

6.561.634,-

video

2020

2.425

4.850

69 z celé ČR

6,12 tuny

3.899

7.266.339,-

covid

2019

2.287

4.574

64 z celé ČR

6,01 tuny

2.625

6.171.492,-

video

2014

2.593

5.186

70 z celé ČR

7,21 tuny

4.059

8.194.421,-

REKORD

„není to špatné, na pár vozíčkářů...“, ale potřebujeme k tomu dobré a stabilní parťáky, na které se můžeme spolehnut tak,
jako na nás každoročně, již více než 25 let spoléhá na 2.600 dětí a lidí s různými handicapy a 65 - 75 domovů a zařízení z celé ČR

KLIKEM :

My užiteční VÁM

naše možnosti

rozsah prezentace

vzor smlouva reklama

vzor smlouva dar

PŘÍMÉ – LIDSKÉ VÝSLEDKY PARTNERSTVÍ S NÁMI - TAKŽE ČLOVÍČKOVÁNÍ - klikněte si

MASLOWOVA PYRAMIDA ZÁKLADNÍCH POTŘEB

ÚVOD

ÚVOD

DÍKY PARTNERŮM TAKTO VYPADÁ V REÁLNÉM ŽIVOTĚ a díky tomu,
že ji můžeme mít plnou my od partnerů, ji my plníme mnoha a mnoha dalším (včetně právě partnerům)
Základní potřeby – jsou nevyhnutelné potřeby, bez kterých člověk není schopen přežít (jídlo, spánek apod.), ale také ty, které
vyplývají z člověka jako z jedince a součásti společnosti (uspokojení z práce, seberealizace, sounáležitost s ostatními lidmi).
Abraham Harold Maslow definoval a stylizoval základní lidské potřeby do pyramidy, pro kterou platí, že čím níže umístěna
potřeba v pyramidě je, tím je základnější a tvoří základ pro každou nad ní umístěnou.
První čtyři kategorie Maslow označuje jako potřeby nedostatkové a pátou kategorii jako existenční s tím, že u obou kategorií se
stále jedná o potřeby – tedy pociťované nedostatky nezbytného.

JEDNA VĚC JSOU ŘEČI, SLOVA, TEORIE...NA KTERÉ NEMÁME ČAS
...a druhá pak takto reálný život...hmatatelný, děkujeme...

díky partnerství
s námi

S ÚCTOU A PŘÁNÍM VŠEHO DOBRÉHO - KONTAKT
Pavel Klempíř – ředitel Tango a Daruj hračku
mobil: 777 795 860
E-mail: klempir@clovickovani.cz
daruj-hracku.cz
facebook.com/darujhracku
facebook.com/TangoZPmanazeri

KLIKEM :

My užiteční VÁM

naše možnosti

rozsah prezentace

vzor smlouva reklama

oworld.cz

vzor smlouva dar

ÚVOD

NAŠE UŽITEČNOST pro VÁS
CHCEME, MUSÍME (musíme, protože chceme) a UMÍME TO

každý

víme a ctíme

a tak hanba

i my

partnerství

potřebujeme

si u nás
zvykl a zvyká
na „DEJ“

úsilí, práci, si
nejdříve vydělat,
ať je z čeho pomoci

by nás
„fackovala“ za
„dárek“ z Vašeho

se Vás
dovolujeme
zeptat a požádat

kde nejsme škemralem,
je pro nás OK,
i my umíme makat

skládat
mozaiku
nákladů

chceme - umíme

o Vás říct, ukázat, že
jste SOF firma,
DOBRÁ 5* FIRMA

jsme užitečným partnerem v SOF - Společenské Odpovědnosti Firmy
logika, kdy:
podnikatel, firma i běžný nakupující ověřuje a hledá info o e-shopech, partnerech, dodavatelích ap.
každý

vypisovatel a hodnotitel výběrových řízení dělá totéž o uchazečích
úředník to samé pak v přípravě o objektech svých kontrol, jednání –a SOF je všem pozitivní reference
si člověk volí koho ?

sám

někoho s jednou hvězdičkou nebo pěti (byť obraznými, sdělenými právě formou SOF) ?

SOF

nese zpětně pozitivum z vnímání zákazníky, médii, veřejností, zaměstnanci, úřady...

„ochráníme“
silným
všechny

kultivovaně a pravdivě, před nekonečným proudem žádostí o podporu (my to známe velice dobře)
stačí odkázat na svém webu na doloženou SOF, podporu DH: „promiňte, již jsme angažovaní“
a prestižně oceňovaným projektem s mnoha společenským dopady Vám budeme silnými partnery
podklady Vám kvalitně připravíme – stačí jen vložit k Vám na web či do dalších materiálů

UKÁZKA, PŘÍKLAD VYUŽITÍ NA WEBU :
ÚVOD

PRODUKTY/SLUŽBY

FIRMA

O NÁS

do
do některé
některé zz těchto
těchto sekcí
sekcí

REFERENCE

KONTAKTY

NAŠE SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST
není nic složitého, vnímáme ji jako náš vlastní dobrovolný závazek být jednoduše slušní, užiteční, korektní
V oblasti, v níž se pohybujeme velmi dobře známe a vnímáme hodnotu maličkostí, které mohou v naší činnosti o
mnohém rozhodnout, včetně kvality či nekvality. To si přenášíme i do vnímání a znalosti hodnoty zdraví, kdy víme,
že ne všichni mají v životě tu výsadu těšit se mu v plné míře a dělat v životě to, co je baví a naplňuje, tak, jako my
a nás a že někdy stačí skutečně jen maličkost, zlomek vteřiny, nepřesnost, přehlédnutí, souhra okolností – a vše je
jinak.
velkých věcí, zakázek a projektů se nebojíme, jsme rádi jejich součástí
...proto stojíme po boku těch, kteří takové štěstí neměli, byť oni většinou sedí...

Daruj hračku – nejsou jen konkrétní sny, ale i naše pomoc
lidem k uplatnění a startu do života.

KLIKEM :

My užiteční VÁM

naše možnosti

Projektu, který opakovaně
převzal v Národním divadle
Praha prestižní Cenu-Ď

Tanga, manažerů na vozíčcích
- ač na vozíčcích, nevzdávají se
- my před problémy také neuhýbáme
- chtějí být nejlepší - my také

rozsah prezentace

vzor smlouva reklama

vzor smlouva dar

PŘEHLEDNÝ SOUHRN MOŽNOSTÍ VAŠÍ PREZENTACE

ÚVOD

POSKYTNUTÝ CERTIFIKÁT PARTNERSTVÍ
pro vaše weby ( sekci „o nás“, „reference“, „společenská odpovědnost“ ap.), recepce, FB, odkaz v korespondenci, PR atd.

Daruj hračku a ZP manažeři

„The Others Champions“,

CENA – Ď

nejl. projekt svého druhu na světě

LOGO na Tango,manažeři na vozíčcích
TANGO - titul
STATISTIKA - NÁVŠTĚVNOST

TANGO – Daruj hračku

80.000
70.000
8.000
7.000

VAŠE PŘEDSTAVENÍ JAKO NAŠEHO PARTNERA
jmenováním nebo proběhem loga na LED

označení / sdílení
maximum máme
186 tisíc
návštěvníků

LED
panel

v týd. dosahu

LOGO na titulní straně DARUJ HRAČKU
jako partner ZP manažerů

jako HRDÝ PARTNER

STATISTIKA - NÁVŠTĚVNOST

GALAPROGAM PŘEDÁNÍ, online přenos + trvale dostupný záznam
bližší představení
nebo cyklické logo na LED

BANNER
přímo na hlavním pódiu

LOGO s přívlastkem HRDÝ PARTNER
násobně cyklicky LED

LED
panel

DÁLE
on-line přenos předání na stránkách Daruj hračku a trvalý záznam
prezentace ve smyslu zájmu o rozvoj společnosti a přímého podílu na umožnění společensky významného projektu
prezentace jako partner projektu Daruj hračku a jeho ZP manažerů Tango

naše možnosti i ukázku smlouvy o reklamě či daru si dovolujeme představit níže v závěru

ÚVOD

REALIZACE a možnosti spolupráce: jednorázová pomoc či nižší pravidelná měsíční, smlouva o reklamě či dar
prezentaci zrealizujeme vždy – nezáleží na formě, ale na podstatě – i z naší strany
* smlouva o reklamě tak, že se Vám promítne do nákladů a také Vám ji budeme pravidelně dokladovat
* jednorázová podpora ve zvolené hodnotě, s platností smlouvy na 12 měsíců
* měsíční podpora ve zvolené hodnotě, s platností smlouvy na 12 měsíců
* výhoda měsíční = rozložení nákladů pro Vás a pro nás možnost lepšího plánování
OBLAST

HODNOTA POMOCI
jednoráz nebo měsíčně

1,8 – 3,5
tis./rok

4,5 – 6
tis./rok

7–9
tis./rok

nebo

nebo

nebo

NAŠE NABÍDKA a MOŽNOSTI
OBSAH PLNĚNÍ BODU

body pro smlouvu

f h k1 k2 l m n1 n2 o

150–300 CERTIFIKÁT PARTNERSTVÍ – Daruj hračku
Kč / měs

s projektem Daruj hračku a jeho ZP manažery, nejpůvodnějším,
nejstarším a nejsilnějším projektem toho druhu v ČR
+ texty pro váš web a vaše reference

375–500 CERTIFIKÁT PARTNERSTVÍ - „CENA – Ď“
Kč / měs

s mnohonásobným držitelem prestižní ceny, udělované v ND Praha
dobrodincům a morálním vzorům v ČR
+ texty pro váš web a vaše reference

580–750 CERTIFIKÁT PARTNERSTVÍ - „The Others Champions“
Kč / měs

s držitelem prestižního celosv.ocenění,za nejlepší projekt svého druhu světa
+ texty pro váš web a vaše reference

LOGO, jako aktivní odkaz na TANGO–Daruj hračku (klik)
návštěvnost: 36 608

10 – 14
tis./rok

nebo

830–1,1
Kč (tis)/měs

unikátní: 9 689

zobrazení: 203 342

LOGO na HOME page TANGO, manažeři na vozíčcích
návštěvnost: 51 980

unikátní: 14 694

zobrazení: 308 032

LED obrazovka, logo v prezentačním bloku nad podiem
galaprogr. předávání DH, v on-line přenosu a trvalé dostupnosti

15 – 19
tis./rok

nebo

1,3–1,55 LOGO na titulní straně Daruj hračku (klik)
Kč / měs

návštěvnost: 187 987 uživatelé: 90 837 zobrazení stránek: 1 708 335

LED obrazovka, opakovaně logo nad podiem galaprogramu
předávání DH, v on-line přenosu a trvalé dostupnosti

20 – 29
tis./rok

nebo

1,6 – 2,4 FACEBOOK vaše OZNAČENÍ a SDÍLENÍ stránkou DARUJ HRAČKU
tis. / měs

maximální týdenní dosah příspěvků: 335 tisíc návštěvníků

LED obrazovka, cyklicky logo nad podiem galaprogramu

+

předávání DH, v on-line přenosu a trvalé dostupnosti

30 – 39
tis./rok

nebo

2,5–3,25 BANNEREM před podiem v rámci galaprogramu předávání sbírky hraček v KD
tis. / měs

Ostrov Havlíčkův Brod, v on-line přenosu a trvalé dostupnosti

LED obrazovka, násobně cyklicky logo nad podiem galaprogramu předávání DH, v
on-line přenosu a trvalé dostupnosti

40 – 49
tis./rok

nebo

3,3 – 4
tis. / měs

BANNEREM přímo na podiu v rámci galaprogramu předávání sbírky hraček v KD
Ostrov Havlíčkův Brod, v on-line přenosu a trvalé dostupnosti

LED obrazovka, vícenásobně logo doplněné textem HRDÝ PARTNER nad
podiem galaprogramu předávání DH,v on-line přenosu a trvalé dostupnosti

50
tis./rok

nebo

4,1
tis. / měs

ROZHOVOREM – živým představením objednavatele s jeho zástupcem nebo
moderátorem dle pokynů objednavatele, jako partnera ZP manažerů a Daruj hračku, v on-line
přenosu a trvalé dostupnosti z podia z galaprogr. předávání DH

LED obrazovka, mnohonásobně logo s titulkem HRDÝ PARTNER nad podiem
galaprogramu předávání DH, v on-line přenosu a trvalé dostupnosti

ukázka smlouvy o reklamě a darovací smlouvy ZDE v závěru

UKÁZKA - SMLOUVA O REKLAMĚ

ÚVOD

(* ukázka darovací smlouvy na následující stránce)

DODAVATEL na straně jedné:

a

TANGO pro život, v.o.s.
Michalovecká 451/18
682 01 Vyškov
IČO: 62060678
DIČ: neplátci
oddíl A vložka 26939 OR KS Brno
Platební údaje - čú: 2762760267/0100
KB a.s., Havlíčkovo náměstí 93, Havl. Brod

OBJEDNAVATEL na straně druhé:

IČ:
DIČ:
registrace:
Zástupce:

Zástupce: Pavel Klempíř, ředitel

xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx

xxxxxxxx
=
dle vašich podkladů a
laskavého rozhodnutí
doplníme a připravíme

Uzavřeli tuto smlouvu o reklamě, jejímž účelem je zajištění reklamy a propagace objednavatele v rozsahu
uvedeném v části I, odst. 2 této smlouvy.
I. Práva a povinnosti smluvních stran
1. Objednavatel se zavazuje:
a) (*při jednorázové) uhradit na účet dodavatele, do 7 dnů po uzavření této smlouvy částku
(*při měsíční) po dobu platnosti této smlouvy hradit na účet dodavatele, vždy k 10. dni v měsíci, částku
b) poskytnout TANGU Havlíčkův Brod v.o.s. propagační materiál a logo
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
1
k)
2
k)
l)
m)
1

n)
2

n)
o)

xxxxxxxxx Kč

TANGO Havlíčkův Brod v.o.s. se zavazuje zabezpečit reklamu a propagaci objednavatele počínaje dnem uzavření smlouvy,
způsobem uvedeným dále pod písmeny a) až x) (dle hodnoty partnerství)
on-line přenosem na stránkách Daruj hračku (dále DH) z galaprogramu předávání sbírky hraček v KD Ostrov H. Brod
v propagačních aktivitách bude společnost prezentována jako špička ve svém oboru, se zájmem o rozvoj společnosti a
přímo se podílející na umožnění společensky významného projektu
v propagačních aktivitách bude společnost prezentována jako partner projektu Daruj hračku a jeho ZP manažerů
v propagačních aktivitách bude prezentována nabídka objednavatele a okruh jeho činnosti
poskytnutý Certifikát partnerství s projektem Daruj hračku
plný souhlas k užití Certifikátu dle bodu e) s projektem Daruj hračku, v PR aktivitách objednavatele
poskytnutý Certifikát partnerství ZP manažerům Tanga, držitelů ceny „Cena – Ď“ udělené Celostátním kolegiem pro
udělování Ceny-D dobrodincům, mecenášům a morálním vzorům ČR
plný souhlas k užití Certifikátu dle bodu g) v PR aktivitách objednavatele
poskytnutý Certifikát partnerství projektu ONE WORLD–JEDEN SVĚT, držitele prestižního mezinárodního ocenění „THE
OTHERS CHAMPIONS“ International Giorgio Binchi Awards, za nejlepší projekt na světě
plný souhlas k užití Certifikátu dle bodu i) v PR aktivitách objednavatele
umístěním loga objednavatele, jako aktivního odkazu na jeho stránky, na web Tango - Daruj hračku
umístěním loga objednavatele,jako aktivního odkazu na jeho stránky,na home stranu webu Tango–manažeři na vozíčcích
LED obrazovka, logo v prezentačním bloku nad podiem a v on-line přenosu galaprogramu předávání DH
umístěním loga objednavatele, jako aktivního odkazu na jeho stránky, na home stranu webu Daruj hračku
LED obrazovka, opakovaně logo nad podiem a v on-line přenosu galaprogramu předávání DH
Facebook – zařazením stránky objednavatele do stránek „to se mi líbí“ na FB Daruj hračku a značením jeho příspěvků
LED obrazovka, cyklicky logo nad podiem a v on-line přenosu galaprogramu předávání DH
bannerem v čele podia v rámci galaprogramu předávání DH v KD Ostrov Havl.Brod a on-line přenosu z něj
LED obrazovka, násobně cyklicky logo nad podiem a v on-line přenosu galaprogramu předávání DH,
představením objednavatele jako partnera v on-line přenosu galaprogramu předávání DH,
bannerem přímo na podiu v rámci galaprogr. předávání sbírky hraček v KD Ostrov Havlíčkův Brod a on-line přenosu z něj
LED obrazovka, vícenásobně logo s textem HRDÝ PARTNER nad podiem a v on-line přenosu galaprogr. DH
rozhovorem - živým představením objednavatele s jeho zástupcem nebo moderátorem dle pokynů objednavatele, jako
partnera ZP manažerů a Daruj hračku, v on-line přenosu z podia z galaprogramu předávání DH

LED obrazovka, mnohonásobně logo s titulkem HRDÝ PARTNER nad podiem a v on-line přenosu galapr.DH
3. TANGO Havlíčkův Brod v.o.s. se zavazuje k využití prostředků uhrazených objednavatelem výhradně v souvislosti s
organizací a realizací projektu ČLOVÍČKOVÁNÍ – DARUJ HRAČKU

II. Závěrečná ustanovení
1.
2.
3.
4.

Platnost certifikátů končí s dobou platnosti této smlouvy Smlouva se uzavírá na dobu 12 měsíců.
Plnění smluvních podmínek bude vyhodnoceno k 28.2. následujícího roku, formou zprávy o činnosti.
Smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze dodatkem k této smlouvě.
Smlouvy nabývá účinnosti dnem podepsání. Je vyhotovena ve dvou provedeních, každá smluvní strana obdrží jedno

V

xxxxxxxxx
.................................................

Pavel Klempíř

Dne: xxxxxxxxx
.............................................

objednavatel

DAROVACÍ SMLOUVA
(* prezentaci i tak zrealizujeme, je to naše slušnost a respekt k dárci)
OBDAROVANÝ na straně jedné:

a

ÚVOD

DÁRCE na straně druhé:

TANGO pro život, v.o.s.

xxxxxxxxx

Michalovecká 451/18

xxxxxxxxx

682 01 Vyškov

xxxxxxxxx

IČO: 62060678

DIČ: neplátci

xxxxxxxxx

oddíl A vložka 26939 OR KS Brno

RČ/NAR/IČ: xxxxxxxxx

Platební údaje - čú: 2762760267/0100

DIČ: xxxxxxxxx

KB a.s., Havlíčkovo náměstí 93, Havl. Brod

registrace: xxxxxxxxx

Zastoupený: Pavel Klempíř, ředitel

Zastoupený: xxxxxxxxx

uzavřeli tuto darovací smlouvu podle ustanovení § 2055 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb, občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejímž účelem je poskytnutí daru v rozsahu uvedeném v části I
této smlouvy.
I. Práva a povinnosti smluvních stran
1.

Dárce se zavazuje:

a)

uhradit na účet obdarovaného, do 7 dnů po uzavření této smlouvy částku xxxxxxxxx,- Kč

b)

přenechat dar obdarovanému za účelem finanční podpory jeho projektů

2.
a)
b)

TANGO Havlíčkův Brod v.o.s. se zavazuje:
užít dar za účelem realizace projektů a činnosti obdarovaného
poskytnout dárci potvrzení o poskytnutí daru

II. Závěrečná ustanovení
1.

Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy, které nejsou zvlášť touto smlouvou upraveny, se řídí
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

2.
3.

Smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze dodatkem k této smlouvě.
Smlouvy nabývá účinnosti dnem podepsání. Je vyhotovena ve dvou provedeních, každá smluvní strana
obdrží jedno

4

Podpis této smlouvy je souhlasem s uvedením osobních údajů kontaktních a zastupujících osob ve
smlouvě a fakturaci a s jejich zpracováním, pro potřeby plnění zákonných a smluvních podmínek a
vzájemného kontaktu.
V xxxxxxxxx

obdarovaný

Dne: xxxxxxxxx

dárce

