
SMLOUVA O REKLAMĚ 

TEMPISH s.r.o. 

IČ: 25827677 

se sídlem: bratří Wolfů 16, 779 00  Olomouc 

zastoupena jednatelem: Ing. Tomášem Hromádkou 

kontaktní osoba: Jonáš Navrátil – tel.: 604 939 459, email: jonas.navratil@tempish.cz 

(dále jen TEMPISH) 

a 

Základná škola 

IČ: 35 542 627 

se sídlem: Kežmarská 30, 040 11 Košice 

zastoupena ředitelem: Mgr. Pavlem Horňákom  

kontaktní osoba: Mgr. Pavel Horňák – tel.: 0905 248 584, email: zs@k30.sk 

(dále jen "škola") 

 

uzavírají tuto SMLOUVU O SPOLUPRÁCI: 

ČLÁNEK I. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je spolupráce smluvních stran na propagaci kampaně TEMPISH - 
FLORBAL DO ŠKOL, na podpoře sportovních aktivit (florbalu) mezi dětmi, šíření dobrého jména 
značky TEMPISH, zvyšování image značky TEMPISH, zvyšování obecného povědomí o florbalu, 
na podpoře zdravého životního stylu mezi dětmi a na podpoře sportovních aktivit školy. 
 

ČLÁNEK II. 
Plnění smluvních stran 

 
1. PLNĚNÍ TEMPISH: 

a) TEMPISH dodá reklamní předměty (florbalové vybavení) v celkové hodnotě 235,- Eur, 
b) TEMPISH dodá reklamní banner o rozměru 3x1m s grafikou TEMPISH: FLORBAL DO 
 ŠKOL!, 
c) TEMPISH dodá materiály pro webové použití (webové stránky, facebook, atd.), 
d) TEMPISH umožní škole nakupovat další sportovní vybavení s 20% slevou. 
 

2. PLNĚNÍ ŠKOLY: 
a) škola zajistí využívání dodaného sportovního vybavení v rámci výuky tělesné výchovy 
 a dalších sportovních aktivit pořádaných školou. 

 b) škola si ponechá dodané sportovní vybavení ve své správě a nepředá je osobního  
  využívání žádné soukromé osobě, ani žádnému jinému subjektu mimo aktivity   
  pořádané školou. 

c)  škola zajistí vyvěšení banneru TEMPISH na viditelném místě v tělocvičně školy po 
 dobu 3 let od podpisu, 
d) škola zajistí vyvěšení bannerů na webových stránkách školy s proklikem na webové 
 stránky  TEMPISH, 
f) škola dodá minimálně 15ks fotografií žáků hrajících s vybavením TEMPISH, 
g) škola dodá skupinovou fotografii žáků s vybavením TEMPISH u banneru TEMPISH v 
 tělocvičně,  
i) škola umožní zástupcům TEMPISH kdykoli fyzicky zkontrolovat vyvěšení banneru v 
 tělocvičně v době trvání smlouvy.  



 
ČLÁNEK III. 

Dodací a reklamační podmínky 
 

1. TEMPISH dodá reklamní předměty (florbalové vybavení) do 30 dní od doručení fotografie 
banneru vyvěšeného na stěně tělocvičny. 

2. Na dodané reklamní předměty (florbalové vybavení) se nevztahuje záruka. 
 

ČLÁNEK IV. 
Sankce za nedodržení plnění 

 
1. V případě nedodržení některého z bodů ve článku II., odstavci 2. uhradí škola plnou cenu 

dodaných reklamních předmětů (florbalového vybavení), tzn.: 235,- Eur. 
 

ČLÁNEK V. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 11. 2018 do 30. 6. 2021. 

  

2. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzájemnou dohodou. 
  

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, každá strana obdrží jeden výtisk. 
 

4. Smluvní strany se zavazují nesdělovat obsah této smlouvy třetím stranám bez písemného 
souhlasu druhé strany. 

  

5. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy přečetly, s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí, 
rozumí mu a na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců. 
 
 
 
 
 
 
 

V Olomouci, dne: 22.10.2018     V Košiciach, 24.9.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________                                                      ____________________________ 
                
               Tomáš Hromádka                                                                                           ředitel školy 
                   TEMPISH s.r.o. 
 


