ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
uzavretá medzi:
FK DAC 1904, a.s.
Sídlo:
IČO:
V mene ktorej koná:

Športová 4744, 929 01 Dunajská Streda
36 233 846
Jan Van Daele, podpredseda predstavenstva
Ing. Slávka Kmeťová, člen predstavenstva
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10127/T
(ďalej len „DAC“)
a
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola Sokolce
Sídlo:
Hlavná 27, 946 17 Sokolce
IČO:
37 866 923
Zastúpená:
PaedDr. Zoltán Csicsay, riaditeľ školy
(ďalej aj „ZÁUJEMCA“)
(spoločne ďalej len „ZMLUVNÉ STRANY“)
ČLÁNOK I.
PREDMET ZMLUVY
1.

2.

3.

4.

Predmetom tejto zmluvy je dojednanie ZMLUVNÝCH STRÁN o podmienkach spolupráce v rámci realizácie projektu
„SPOLU NA DAC“/“EGYÜTT A DACRA“ (ďalej len „PROJEKT“), ktorý je zameraný na žiakov základných a študentov
stredných škôl (ďalej len „MLÁDEŽ“), s cieľom priblížiť MLÁDEŽI atmosféru nového futbalového štadiónu v Dunajskej
Strede s názvom DAC ARÉNA (ďalej len „ŠTADIÓN“) počas domácich zápasov futbalového klubu FC DAC 1904
Dunajská Streda.
Predmetom tejto zmluvy je dojednanie ZMLUVNÝCH STRÁN o podmienkach spolupráce pri návšteve domáceho
zápasu futbalového klubu FC DAC 1904 Dunajská Streda proti AS Trenčín, ktorý sa uskutoční dňa 21.10.2017
o 15:00(ďalej len „ZÁPAS“) a návštevy hráčov a zástupcov klubu v zariadení ZÁUJEMCU.
V rámci ZÁPASU sa DAC zaväzuje bezodplatne zabezpečiť ZÁUJEMCOVI nasledovné plnenia:
- zabezpečiť návštevu minimálne 3 hráčov v zariadení ZÁUJEMCU a s tým spojený sprievodný program v trvaní 45
minút (miesto, dátum, a čas konania bude určený po vzájomnej dohode ZMLUVNÝCH STRÁN)
- zabezpečiť dopravu MLÁDEŽE autobusom DAC z miesta vyzdvihnutia na ŠTADIÓN a zo ŠTADIÓNA späť na
miesto vyzdvihnutia; miestom vyzdvihnutia je pre účely tejto zmluvy Sokolce,
- zabezpečiť MLÁDEŽI vstupenky na zápas do vyhradeného sektora,
- odovzdať MLÁDEŽI suveníry a pamätné predmety (šál DAC),
- zabezpečiť fotenie.
ZMLUVNÉ STRANY sa dohodli, že prípadné ďalšie podmienky organizačného zabezpečenia plnení podľa
predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy budú písomne dojednané v samostatnom formulári.
ČLÁNOK II.
ÚČASŤ NA ZÁPASE

1.

2.

3.

4.

ZÁUJEMCA záväzne vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že ZÁPASU sa môže zúčastniť maximálne 30
žiakov/študentov a 2 osoby ako pedagogický dozor, v opačnom prípade je DAC oprávnený ZÁUJEMCOVI neumožniť
návštevu ZÁPASU.
ZÁUJEMCA zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov, ako aj vnútorných prevádzkových alebo návštevných
predpisov ŠTADIÓNU, za účelom čoho sa zaväzuje MLÁDEŽ pred konaním ZÁPASU poučiť o všetkých povinnostiach
vyplývajúcich z účasti na ZÁPASE.
ZÁUJEMCA zodpovedá za dodržiavanie všetkých pokynov organizátora ZÁPASU, členov usporiadateľskej služby,
príslušníkov Policajného zboru resp. iných osôb zabezpečujúcich organizáciu ZÁPASU alebo ochranu verejného
poriadku na ZÁPASE.
ZÁUJEMCA zodpovedá za dodržiavanie všetkých zákazov a obmedzení vyplývajúcich z právnych predpisov, ako aj
vnútorných prevádzkových alebo návštevných predpisov ŠTADIÓNU.
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5.
6.

7.

ZÁUJEMCA zodpovedá za akékoľvek prípadne vzniknuté škody spôsobené nerešpektovaním právnych predpisov, ako
aj vnútorných prevádzkových alebo návštevných predpisov ŠTADIÓNU, ako aj za škody spôsobené na ŠTADIÓNE.
ZÁUJEMCA záväzne vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že organizátor ZÁPASU je oprávnený voči účastníkovi,
ktorý porušil vnútorné prevádzkové alebo návštevné predpisy ŠTADIÓNU vyvodiť sankcie podľa právnych predpisov
Slovenskej republiky a predpisov Slovenského futbalového zväzu a uplatniť si voči tomuto účastníkovi náhradu škody
spočívajúcej v zmenšení majetku v podobe zaplatených pokút udelených príslušnými orgánmi obce, štátu, UEFA a
FIFA, náhradu iných majetkových a nemajetkových škôd spôsobených porušením právnych povinností účastníka a
zakázať účastníkovi vstup na futbalové stretnutia organizované organizátorom futbalového stretnutia.
ZÁUJEMCA zodpovedá v celom rozsahu za MLÁDEŽ, a to po celú dobu zabezpečovania plnení podľa článku I. bod 3
tejto zmluvy.
ČLÁNOK III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obomi ZMLUVNÝMI STRANAMI.
2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z toho po jednom pre každú ZMLUVNÚ STRANU.
3. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať výlučne v písomnej forme, a to písomnými a očíslovanými dodatkami,
podpísanými obomi ZMLUVNÝMI STRANAMI.

4. Ak je, prípadne bude niektoré z ustanovení tejto zmluvy neplatné a/alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení
tejto zmluvy, ktoré zostávajú v platnosti a účinnosti. ZMLUVNÉ STRANY sa v takomto prípade zaväzujú dohodou
nahradiť neplatné a/alebo neúčinné ustanovenie tejto zmluvy novým platným a/alebo účinným ustanovením, ktoré
najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného a/alebo neúčinného. Do doby uzavretia
dohody, ktorou sa nahradia neplatné a/alebo neúčinné ustanovenia tejto zmluvy, sa ZMLUVNÉ STRANY zaväzujú
dodržiavať všeobecné záväzné predpisy Slovenskej republiky upravujúce problematiku pôvodne upravenú
ustanoveniami, ktoré sa stali neplatnými a/alebo neúčinnými.
5. ZMLUVNÉ STRANY prehlasujú, že táto zmluva bola uzavretá na základe slobodne, určite a vážne prejavenej vôle
ZMLUVNÝCH STRÁN, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že jej obsahu porozumeli a že sú oprávnené s
predmetom zmluvy nakladať a na znak súhlasu s jej obsahom túto zmluvu vlastnoručne podpísali.

V Dunajskej Strede, dňa

V Sokolciach, dňa 12.10.2017

Za DAC:

Za ZÁUJEMCU:

__________________________
Jan Van Daele
podpredseda predstavenstva
FK DAC 1904, a.s.

__________________________
PaedDr. Zoltán Csicsay
riaditeľ školy
Základná škola s vjm - Alapiskola Sokolce

__________________________
Ing. Slávka Kmeťová
člen predstavenstva
FK DAC 1904, a.s.

