Tisztelt Rotary Barátok,
Szeretném bemutatni a Rotary Club Téka egyik nagy projektjét.
ROTARY, ROAD TO AFRICA
Siera Leone-i gyerekeket akarunk iskolaszerekkel támogatni a Freetown-i két klub
segítségével. Az ottani gyerekeknek nagyon kevés lehetőségük van ezekhez az
iskolaszerekhez hozzájutni és ÓRIÁSI segitség nekik. Hatalmas érték a szemükben mert meg
adja a lehetőséget a fejlődéshez.
Kedves ismerősöm és barátom 2019-ben valósított meg egy hasonló projektet aminek
hatalmas sikere volt. Az esemény kisfilmje a következő linken megtekinthető:
https://youtu.be/e9ZvY2pXr4w A projekt sikere hozta meg a döntésünket, hogy folytassuk.
A ROTARY, ROAD TO AFRICA projekt a 2022 Márciusi Budapest-Bamako Rally kapcsán fog
megvalósulni. A csapat tagjai rotarysok illetve szimpatizánsok, közismert személyiségek.
1. Bíró Csaba – vállakozó, a Marosvásárhely-i Rotary Club Téka tagja, 2010-ben már vitt
gyógyszer adományt Afrikába, Bamacoba, Mali fővárosába
2. Dr. György Fazakas István – sebész főorvos, akinek szívügye az emberek egészsége
illetve segítése
3. Horváth Árpád – vállalkozó, több közösségi projekt szervezője, támogatója, a St.
Georgus Manager Klub tagja
4. Jeszenszky Z. Attila – vállalkozó, a Marosvásárhely-i Rotary Club Téka tagja, több évig a
klub titkára, klubelnök 2011-2012-ben, valamint a 2241 District alkormányzója 20162017-ben és 2018-2019-ben, közösségi projektek szervezője illetve megvalósitója. A RC
Teka Shoebox projekt felelőse. 6 éve évente kézbesítünk kb. 6500 ajándék csomagot
amit az Anglia-i Rotary cluboktók kapunk adományban.
Vagyis egyik klubtársam és jó magam, illetve 2 közeli barátunk beneveztünk és részt akarunk
venni ezen a kihívásokkal teli kaland túrán. Mivel a túra fő célja a jótékonyság, ezért
megkeresve a célállomás, Freetown-ban működő klubokat és egyeztetve velük, döntöttünk
arról, hogy iskolaszerekkel támogassuk az ottani gyerekeket.
A szándékunk, hogy 2000 darab iskolástáskát állítsunk össze, benne a szükséges
taneszközökkel, (ceruza, színes ceruza, golyóstoll, füzetek, kis játék, egyebek). Az
iskolatáskákon kívül adományozunk 50 laptopot a helyi iskoláknak, 5 iskolának biztosítjuk a
napelem rendszert a szükséges villányellátáshoz és víztisztitó berendezést, valamint vállaljuk
200 gyümölcsfa ültetését, ezáltal társulva a szervezők projektéhez. Mindezek mellett a Rotary
Clubnak akarjuk adományozni az autót amivel résztveszünk.
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Mivel ezen adományoknak a szállítása, vámolása, logisztikája, meg egyéb adminisztratív
akadálya nagyon sokba kerülne és nagyon körülményes lenne, az említett személyek
tapasztalatai ismeretében, úgy döntöttünk, hogy a Freetown-i klubok illetve a szervezők
segítségével, ott helyben vásárolnánk meg, állítanánk össze az iskolástáskákat és osztanánk ki
a gyerekeknek. A további felszereléseket és eszközöket szintén a Freetown-i klubok illetve a
szervezők segítségével szereznénk be és tennénk működésbe.
Ennek a megvalósításához kérem a segítségeteket. Egy táskának az értéke 30 Euro, egy
laptop értéke 250 Euro, egy napelem rendszer és víztisztító értéke 5000 Euro, egy gyümölcsfa
értéke 50 Euro.
Megkérlek a lehetőségeitek szerint támogassátok ezt a projektet.
Minden támogató aki legalább 100 táska értékkel támogat, megjelenik az autón. A további
támogatók felkerülnek a támogatók listájára amit átadunk a Freetown-i klubnak.
A project támogatói fel lesznek tüntetve a Rotary Club Téka weboldalán és Rotary Club Téka
FB esemény oldalán.
Támogatási csomagok
Rotary Gyémánt - 400 táska fölött
Rotary Arany - 200-400 között
Rotary ezüst - 100-200 között
Támogatók - 100 alatt
Média támogató
Minden főtámogató, illetve kiemelt támogató Rotarys köszönő, elismerő oklevelet kap!!
A támogatásokat a Rotary Club Téka erre a célra megnyitott számlájára lehet küldeni. Minden
támogatóval támogatási szerződést kötünk és a megvalósítás után beszámolót tartunk.
Banca Transilvania - SWIFT BTRLRO22MSA
IBAN RON - RO91BTRLRONCRT00I3091202
IBAN EUR – RO93BTRL02704205I30912XX
IBAN USD – RO45BTRL02702205I30912XX
Revolut – 0040744886716 megjegzés ROTARY, ROAD TO AFRICA
Köszönöm, rotarys barátsággal
Jeszenszky Z. Attila
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SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS
XXX sz.

CONTRACT DE SPONSORIZARE
nr. XXX
Încheiat astăzi ................................. în baza Legii
nr. 32/1994, a Legii nr. 204/2001 şi a Ordonanţei
Guvernului nr. 36/1998 pentru modificarea şi
completarea instrucţiunilor de aplicare a legii
sponsorizării.
Art. 1 Părţile contractante:
ASOCIAŢIA ROTARY CLUB TEKA, cu sediul în
Tîrgu Mureş, str. Bolyai nr.11, jud. Mureş, Cod
de Identificare Fiscală 16717835, reprezentată
prin ERDŐS LÁSZLÓ - PREŞEDINTE, în calitate
de BENEFICIAR, conturi bancare deschise la
Banca Transilvania din Târgu Mureş:
RON - RO91BTRLRONCRT00I3091202
EUR - RO93BTRL02704205I30912XX
USD - RO45BTRL02702205I30912XX
BIC/Swift - BTRLRO22
pe de o parte,
și
............................................ SRL, cu sediul în
...................................................., jud.
................., Cod de Identificare Fiscală
............................., înregistrat la ORC ...........,
sub nr. ...................................., reprezentată
prin ........................................., în calitate de
SPONSOR, în următoarele condiţii:
Art. 2 Obiectul contractului:
Obiectul contractului îl constituie sponsorizarea
activităţii beneficiarului cu suma de
................................. RON pentru activitatea
desfășurată.
Art. 3 Termenul contractului:
3.1 Contractul se încheie pe o perioadă de
......................., începând cu data de
.................................., cu posibilitate prelungirii
prin acordul părţilor.
3.2 Renegocierea noului contract se va face cu
15 zile înaintea expirării actualului contract.
Art. 4 Obligaţiile părţilor:

Köttetett a mai napon ............................... a
román állam törvényei értelmében.
1. A szerződő felek:
ASOCIAŢIA ROTARY CLUB TEKA, székhelye
Marosvásárhely, Bolyai u. 11., Maros megye,
adószám: 16717835, képviselő ERDŐS LÁSZLÓ
elnök, mint KEDVEZMÉNYEZETT, a Banca
Transilvania-nál nyitott bankszámlák:
RON - RO91BTRLRONCRT00I3091202
EUR - RO93BTRL02704205I30912XX
USD - RO45BTRL02702205I30912XX
BIC / Swift - BTRLRO22
egyrészt,
és
............................................ , székhelye: .
....................................................................,
adószám..........................., képviseli ......
................................., mint SZPONSOR, a
következő feltételekkel:
2. A szerződés tárgya:
A szerződés tárgya a kedvezményezett
tevékenységének támogatása
................................. értékben az elvégzett
tevékenységért.
3. A szerződés időtartama:
3.1 A szerződés ......................-i időszakra jön
létre, amely a ......-i dátummal kezdődik, a felek
megállapodása alapján hosszabbítási
lehetőséggel.
3.2 Az új szerződés újratárgyalására a jelenlegi
szerződés lejárta előtt 15 nappal kerül sor.
4. A felek kötelezettségei:
4.1 A támogató kötelezettségei: a megállapodás
szerinti összeggel hozzájárulni a
kedvezményezett tevékenységéhez.
4.2 A kedvezményezett kötelezettségei: kérésre
a tevékenység helyén feltüntetni a támogató
nevét és címét.
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4.1 Obligaţiile sponsorului: să contribuie cu suma
convenită la activitatea beneficiarului.
4.2 Obligaţiile beneficiarului: să menţioneze, la
cerere, la locul de activitate, numele şi adresa
sponsorului.
Art. 5 Răspunderea contractuală:
5.1 Pentru nerespectarea clauzelor contractuale,
partea în culpă datorează despăgubiri conform
Codului Civil.
5.2 Forţa majoră exonerează de răspundere
partea care o invocă şi o probează în termen de
10 zile de la producerea ei.
Art. 6 Încetarea şi rezilierea contractului:
6.1 Încetarea contractului are loc la expirarea
perioadei pentru care a fost încheiat, dacă nu a
fost prelungit prin acordul părţilor.
6.2 Rezilierea contracului pentru nerespectarea
clauzelor contractuale are loc la iniţiativa părţii
prejudiciate, probată cu documente legale.
Art. 7 Litigii:
Litigiile de orice fel decurgând din neexecutarea
sau executarea necorespunzătoare a clauzelor
contractuale se vor rezolva pe cale amiabilă. În
caz de nereuşită, se vor sesiza instanţele de
drept comun.
Încheiat în două exemplare originale cu forţă
juridică egală, câte unul pentru fiecare parte.
SPONZOR
Reprezentant

5. Szerződéses felelősség:
5.1 A szerződési feltételek be nem tartásáért a
vétkes fél kártérítéssel tartozik.
5.2 A kényszerhelyzet az arra hivatkozó és
bizonyító felet a bekövetkezésétől számított 10
napon belül felmenti.
6. A szerződés felmondása és megszűnése:
6.1 A szerződés felmondása annak az
időszaknak a lejártával történik, amelyre azt
megkötötték, kivéve, ha azt a felek
megállapodása alapján meghosszabbították.
6.2 A szerződés felmondása a szerződéses
kikötések be nem tartása miatt a károsult jogi
dokumentumokkal igazolt kezdeményezésére
történik.
7. Viták:
A szerződéses kikötések végrehajtásának
elmulasztásából vagy nem megfelelő
végrehajtásából eredő bármilyen vitát békés úton
kell rendezni. Sikertelenség esetén a
köztörvényes bíróságokat értesítik.
Két eredeti példányban, azonos jogerővel,
mindkét fél számára egy-egy példányban
megkötött.
KEDVEZMÉNYEZETT
Képviselő

SZPONSOR
Képviselő

BENEFICIAR
Reprezentant
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