Novoroční smlouva – patronátní služba
Vzájemná komunikace, občanské sdružení, IČ 26653621, e-mail vzajemna.komunikace@seznam.cz,
se sídlem Herbenova 1897, 272 01 Kladno, zastoupené Věrou Černou, předsedkyní sdružení (dále „patron“)
a
paní/pan ............................................................................................, rodné číslo .................................,
bytem ....................................................................................................................................................
e-mail ................................................................., tel. .............................................. (dále „klient“)
se jako smluvní strany dohodly na uzavření následující smlouvy:
Čl. 1 - Preambule
Klient se rozhodnul na Nový rok vykročit do života novým způsobem, změnit své zvyky či návyky, uskutečnit
své sny, dosáhnout určitého konkrétního cíle. Pro podpoření své snahy uzavírá tuto Novoroční smlouvu.
Čl. 2 - Stávající stav
Stav dotčené oblasti ke konci roku 2007 klient popisuje následovně:

Čl. 3 - Cíl (novoroční předsevzetí)
Klient se zavazuje dosáhnout do termínu ............................ níže uvedeného stavu:

Čl. 4 – Kontrolní návštěvy
Klient si objednává u patrona provedení namátkových kontrol v počtu .... (slovy .........................) na adrese
..............................................................................................................................................................,
a to do termínu uvedeného v čl. 3, v časech ..............................................................................................
Za tuto službu zaplatí klient patronu 1900 Kč (včetně 19 % DPH) za jednu kontrolu, a to za všechny
objednané kontroly najednou, do deseti dnů od podpisu smlouvy na níže uvedený účet patrona (variabilní
symbol = rodné číslo).
Čl. 5 - Sankce (dar)
Klient se zavazuje při nesplnění výše uvedeného novoročního předsevzetí uhradit dar ve výši .................. Kč
na účet patrona č. 395628379/0800 u České spořitelny, a.s. Patron se zavazuje tento dar přijmout a použít
jej na účely dané stanovami sdružení, především na osvětu a vzdělávání v oblasti životního prostředí a
ekologie.
Čl. 6 - Závěrečná ustanovení
Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena dobrovolně, na základě vlastní vůle klienta.
Smlouva je účinná dnem podpisu klienta na formuláři smlouvy. Vyhotovuje se ve dvou exemplářích, z nichž
jeden je zaslán na adresu patrona. Klient souhlasí s elektronickým zpracováním a archivací svých osobních
údajů patronem pro účely naplnění této smlouvy.
V ................................ dne 1.1.2008
Klient:

Patron:

