Dragi prieteni Rotarieni,
Aș dori să vă prezint unul dintre marile proiecte ale Rotary Club TÉKA Târgu Mureș.
ROTARY, ROAD TO AFRICA
Dorim să sprijinim copiii din Sierra Leone cu rechizite școlare prin două cluburi Rotary din
Freetown. Copiii de acolo au acces foarte limitat la aceste rechizite școlare și ar fi un ajutor
URIAȘ pentru ei. Este o valoare enormă în ochii lor, deoarece le oferă posibilitatea de a se
dezvolta.
Un cunoscut apropiat și prieten de al meu, a finalizat un proiect similar în 2019, care a avut un
mare succes. Documentarul evenimentului poate fi vizionat cu ajutorul următorului link.
https://youtu.be/e9ZvY2pXr4w Succesul proiectului ne-a determinat să continuăm.
Proiectul ROTARY, ROAD TO AFRICA va fi implementat în cadrul evenimentului Raliul
Budapesta-Bamako din martie 2022. Membrii echipei sunt rotarieni și simpatizanți, personalități
cunoscute.
1. Csaba Bíró - antreprenor, membru al Clubului Rotary Téka din Târgu Mureș, deja în 2010 a
făcut o donație de medicamente în Bamaco, capitala Mali, Africa
2. Dr. István György Fazakas – medic șef chirurg, a cărui vocație este sănătatea și ajutorul
oamenilor
3. Árpád Horváth - antreprenor, organizator și sponsor al mai multor proiecte comunitare,
membru al Clubului de Manageri St. Georgus
4. Attila Z. Jeszenszky - antreprenor, membru al Clubului Rotary Téka din Târgu Mureș,
secretar al clubului de câțiva ani, președinte de club în 2011-2012, și Asistent guvernator al
Districtului 2241 în 2016-2017 și 2018-2019, organizator și implementator al mai multor proiecte
comunitare. Responsabil pentru proiectul RC Teka Shoebox. De 6 ani livram cca. 6.500 de
pachete cadou donate de membrii cluburilori Rotary din Anglia.
Adică, unul dintre colegii mei de club și persoana mea, precum și 2 dintre prietenii noștri
apropiați, ne-am hotărât să participăm la acest eveniment provocator și plin de aventură.
Întrucât scopul principal al raliului este caritatea, am decis să găsim cluburi în Freetown, orașul
de destinație, și în urmă consultării cu aceștia, ne-am decis să sprijinim copiii de acolo cu
rechizite școlare.

1 | RC Târgu Mureș TÉKA Marosvásárhely | www.rotaryteka.ro | info@rotaryteka.ro
Elnök/Președinte: László ERDŐS (0742-076.584) | Titkár/Secretar: Zoltán TANKÓ (0744-291.731)

Intenția noastră este de a pregăti 2.000 de ghiozdane cu rechizite și accesorii utile (creioane,
creioane de colorat, pix, caiete, jucărie mici etc.). Pe lângă ghiozdane, dorim să donăm 50 de
laptop-uri școlilor locale, să asigurăm sistemul de panouri solare pentru alimentarea cu energie
electrică și echipamentele de purificare a apei la 5 școli și să întreprindem plantarea a 200 de
pomi fructiferi, alăturându-ne astfel proiectului organizatorilor. În plus, dorim să donăm clubului
Rotary mașina cu care participăm.
Deoarece transportul, vămuirea, logistica și celelalte obstacole administrative ale acestor
donații ar fi foarte costisitoare și greoaie, având în vedere experiențele persoanelor implicate,
am decis să le achiziționăm pe plan local, aceste rechizite și să distribuimi copiilor, cu ajutorul
cluburilor din Freetown și a organizatorilor.
Toate celelalte echipamente și accesorii suplimentare vor fi, de asemenea, procurate și
implementate cu ajutorul cluburilor din Freetown și a organizatorilor.
Vă cer ajutorul petru realizarea acestui proiect. O geantă valorează 30 de euro, un laptop 250
de euro, un sistem de panouri solare și purificator de apă valorează 5.000 de euro, un pom
fructifer 50 de euro.
Vă rog să susțineți acest proiect în limita posibilităților.
Pe mașină vor fi inscripționați toți sponsorii care susțin proiectul cu cel puțin valoarea a 100 de
ghiozdane. Pe lista sponsorilor vor fi trecuți toți sponsorii, care va fi predat Clubului din
Freetown.
Sponsorii proiectului vor fi listați pe site-ul web al Rotary Club Téka www.rotaryteka.ro/bamako
și pe pagina Facebook a evenimentului Rotary Club Téka.
Pachete de sponsori
Rotary Diamond - peste 400 de ghiozdane
Rotary Gold - 200-400 de ghiozdane
Rotary Silver - 100-200 de ghiozdane
Sponsori - sub 100 de ghiozdane
Suport media
Toți susținătorii de top și principalii sponsori vor primi un certificat de mulțumire și apreciere din
partea clubului Rotary!
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Donațiile pot fi trimise în contul Rotary Club Téka deschis în acest scop. Încheiem un contract
de sponsorizare cu fiecare sponsor și vom prezenta un raport după implementare.
Banca Transilvania - SWIFT BTRLRO22MSA
IBAN RON - RO91BTRLRONCRT00I3091202
IBAN EUR - RO93BTRL02704205I30912XX
IBAN USD - RO45BTRL02702205I30912XX
Revolut – 0040744886716 menționați ROTARY, ROAD TO AFRICA
Mulțumesc, cu prietenie Rotariană
Jeszenszky Z. Attila
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CONTRACT DE SPONSORIZARE nr. 2021/2……
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, pe de o parte,
şi
............................................, cu sediul în ...................................................., jud. Mures, Cod de Identificare Fiscală
............................., înregistrat la ORC Mureș, sub nr. ....................................,
reprezentată prin
........................................., în calitate de SPONZOR, în următoarele condiţii:
Art. 2 Obiectul contractului:
Obiectul contractului îl constituie sponsorizarea activităţii beneficiarului cu suma de ................................. RON
pentru activitatea desfasurata.
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:
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

BENEFICIAR
Reprezentant
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