Правилник за регулирање на односите спонзор промотор –корисник
За фестивалот„Локум Манастир Фест“ на НАББА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на спонзориранје и промовиранје помеѓу НАББА МАКЕДОНИЈА Битола
и
СЗД Електролукс претставувано од Димче Палензо
Се донесува следниот Правилник за регулирање на односите спонзор промотор‐корисник ,а
во врска со фестивалот „Локум Манстир Фест“ на НАББА МАКЕДОНИЈА Битола.
Член 1.
‐
‐

‐

НАББА МАКЕДОНИЈА Битола го прифаќа за спонзор промотор на фестивалот СЗД
Електролукс за наредните 5 (пет) години со можност за продолжување на истиот .
За спонзорската поддршка НАББА МАКЕДОНИЈА Битола ќе го стави логото на промоторот на
оние места од печатените и електронските промотивни материјали кои се наменети за
медиумски спонзори во големина сразмерна за тој тип спонзорство, не помало или поголемо
од генералните медиумски покровители на локално и национално ниво.
Водно името на спонзорот промотор ќе се споменува во најавите на прес и конференсието на
фестивалот и ќе биде поставен линк на веб страната на фестивалот соопственост на НАББА

МАКЕДОНИЈА Битола, која ќе води до спонзорот промотор.
Член 2.
‐

СЗД Електролукс се обврзува да ја почитува соопственоста и интегритетот на НАББА

МАКЕДОНИЈА Битола врз фестивалот „Локум Манастир Фест и да не ја злоупотреби за свои
‐

‐
‐

лични цели или дејствија спротивни со законот и моралот.
СЗД Електролукс се обврзува да го промовира фестивалот Локум фест‐музика и традиција без
никаква надохната и исклучиво според налозите на организаторот НАББА МАКЕДОНИЈА
Битола, според понудените услови за спонзор промотор на интернет просторот.
СЗД Електролукс има обврска да го промовира фестивалот „Локум Манстир Фест “ исклучиво
на начин и според налог на НАББА МАКЕДОНИЈА Битола.
Тоа подразбира дека промотивните активности и материјалите кои ќе се објавуваат мора
предходно да бидат доставени од НАББА МАКЕДОНИЈА Битола(од офцијалната ел.адреса на
организацијата или онаа на фестивалот доставена преку официјалната адреса на
организацијата ), на определената адреса на СЗД Електролукс за коресподенција и истите
предходно одобрени со допис/меил доставено од официјалната адреса на органзиацијата и
истите објавени без никаква интервенција на интернет просторот на легален начин.Нелегални
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‐
‐
‐
‐
‐

‐

‐

форми на објавување ќе се сметаат за прекршување на овој правилник како дел од
спогодбата.
СЗД Електролукс нема право да го пренесува ова право на трети лица и сродни компании.
СЗД Електролукс нема право при објавување на промотивните активности да рекламира свои
активности и други компании.
СЗД Електролукс нема право да ги користи промотивните активности за фестивалот за
стекнување имот на друга финансиска корист.
Додоворот со СЗД Електролукс не го исклучува правото на НАББА МАКЕДОНИЈА Битола, да
склучува други договори со национални или локални промотори.
СЗД Електролукс се обврзува дека промотивните активности ќе ги врши исклучиво по
предходно писмено одобрување на НАББА МАКЕДОНИЈА Битола,(интернет коресподенција)
која ќе се смета за веродостоен документ.
ЦКД Битола има право да побара одредено отстранување и измена на одредени содржини и
местата на кои се објавени.Тоа ќе се бара со писмен допис преку интернет адресите за
коресподенција.
На местата каде што ќе се објавуваат одредени содржини во интернет просторот за
фестивалот, треба да стои логото и името на фестивалот заедно со логото и името на НАББА

МАКЕДОНИЈА Битола.
‐

Логото на медиумскиот спонзор СЗД Електролукс ќе стои во долниот десен агол од објавата со
назнака „интернет промотор на фестивалот “димензии ½ од големината на логоата на
фестивалот и НАББА МАКЕДОНИЈА итола.

‐

НАББА МАКЕДОНИЈА Битола го задржува правото самостојно да објавува информации и

‐
‐

промотивни активности поврзани со фестивалот независно од СЗД Електролукс. Односно да ја
користи соопствената мрежа на пријатели, соработници и пр служба.
Правилникот е поврзан со спогодбата за вонсудска разврска и зависи од почитување на истата.
Доколку фетсивалот пртестане да постои по налог на НАББА МАКЕДОНИЈА Битола, или се
отстапи на друг корисник по 5 години овој договор нема сила.

Секое непочитување на горенаведените правила за регулирање на односите спонзор промотор‐
корисник ќе се решаваат спогодбено, а во случај на спор надлежен Суд е Основниот суд во Битола.

НАББА МАКЕДОНИЈА Битола

СЗД Електролукс
04/04/2012 Битола

www.lokum.mk lokumfest@t‐home.mk +389 47 203 330 ‐+389 2 329 8 130 www.nabbamacedonia.com.mk

www.lokum.mk lokumfest@t‐home.mk +389 47 203 330 ‐+389 2 329 8 130 www.nabbamacedonia.com.mk

