Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky, z. s.

SPONZORSKÝ ŘÁD

Čl. I.
Obecná ustanovení
1. Sponzorem KZ ZZS ČR se může stát jakákoliv právnická i fyzická osoba,
vyjma firem, které by svou podnikatelskou činností mohly ohrozit dobré
jméno KZ ZZS ČR. (např. podnikání v oblasti erotiky apod.).
2. Přednost ve sponzorování KZ ZZS ČR mají subjekty zaměřené na
zdravotnictví.
3. Sponzorský dar může mít formu:
a) finančního příspěvku,
b) zajištění nebo poskytnutí předem sjednané služby,
c) předem domluveného věcného daru.
4. Pokud není dohodnuto jinak, oboustranná platnost vzájemných závazků a
povinností trvá jeden rok.
5. Ustanovení č. 4 se nevztahuje na sponzory konkrétních akcí Čl. III body 4. a
5.
6. Na každý sponzorský dar nebo jiné peněžité a nepeněžité plnění musí být
sepsána smlouva o poskytnutí daru nebo vystavena faktura.
Čl. II.
Dělení sponzorů
1.
2.
3.
4.
5.

Generální sponzor KZ ZZS ČR
Sponzor KZ ZZS ČR
Příznivec KZ ZZS ČR
Hlavní sponzor akce (sněm, konference, seminář, sportovní akce apod.)
Sponzor akce (sněm, konference, seminář, sportovní akce apod.)
Čl. III.
Závazky a povinnosti

1. Generální sponzor KZ ZZS ČR
Generální sponzor KZ ZZS ČR se zavazuje k poskytnutí finančního daru,
věcného daru nebo služeb v hodnotě minimálně 90 000,- Kč ve prospěch KZ
ZZS ČR.
a) KZ ZZS ČR za tento příspěvek umístí aktivní logo Generálního sponzora
na webové stránky komory záchranářů na jeden rok od podpisu smlouvy
a v případě finančního plnění od uhrazení daru na účet KZ ZZS ČR.
b) logo bude umístěno na předním místě, na webových stránkách KZ ZZS
ČR
c) na facebookových stránkách KZ ZZS ČR bude od podpisu smlouvy a v
případě finančního plnění od uhrazení daru na účet KZ ZZS ČR, umístěn

každé čtvrtletí příspěvek (post) ve kterém bude jmenován Generální
sponzor.
d) KZ ZZS ČR za tento příspěvek může po vzájemné dohodě zrealizovat
dvě čtyřhodinová školení první pomoci pro zaměstnance sponzora.
e) na každou akci pořádanou KZ ZZS ČR může bezplatně umístit svůj
banner a propagační materiály.
f) u každé akce pořádané KZ ZZS ČR bude jmenován jako sponzor a má
přednostní právo stát se Hlavním sponzorem této akce.
2. Sponzor KZ ZZS ČR
Sponzor KZ ZZS ČR se zavazuje k poskytnutí finančního daru, věcného daru nebo
služeb v hodnotě minimálně 30 000,- Kč ve prospěch KZ ZZS ČR.
a) KZ ZZS ČR za tento příspěvek umístí aktivní logo sponzora na webové
stránky komory záchranářů na jeden rok od podpisu smlouvy a v případě
finančního plnění od uhrazení daru na účet KZ ZZS ČR.
b) toto logo bude co do velikosti menší než logo Generálního sponzora, ale
větší než logo ostatních příznivců
c) na facebookových stránkách KZ ZZS ČR bude od podpisu smlouvy a v
případě finančního plnění od uhrazení daru na účet KZ ZZS ČR, umístěn
příspěvek (post) ve kterém bude jmenován sponzor.
d) KZ ZZS ČR za tento příspěvek může po vzájemné dohodě zrealizovat
jedno čtyřhodinová školení první pomoci pro zaměstnance sponzora.
e) na každou akci pořádanou KZ ZZS ČR může bezplatně umístit svůj
banner a propagační materiály.
f) u každé akce pořádané KZ ZZS ČR má přednostní právo stát se Hlavním
sponzorem této akce, pokud svého přednostního práva nevyužije
Generální sponzor.
3. Příznivec KZ ZZS ČR
Příznivec KZ ZZS ČR může být právnická nebo fyzická osoba, která ve prospěch KZ
ZZS ČR poskytne finanční dar, věcný dar nebo službu ve finanční výši pohybující se
v rozmezí 5 000,- Kč až 29 900,- Kč a má za tuto podporu KZ ZZS ČR nárok na
umístění aktivního loga firmy na webové stránky komory záchranářů mezi příznivce
na jeden rok od podpisu smlouvy a umístění facebookového příspěvku v případě
finančního plnění od uhrazení daru na účet KZ ZZS ČR.
4. Hlavní sponzor akce
Hlavní sponzor konkrétní akce pořádané KZ ZZS ČR (sněm, konference, seminář,
sportovní klání apod.) se zavazuje k poskytnutí finančního daru, nebo služeb
v hodnotě, která bude učena předsednictvem KZ ZZS ČR před konáním konkrétní
akce.
Výše sponzorského daru bude odvislá od velikosti, prestižnosti a nákladnosti
konkrétní akce.
a) KZ ZZS ČR za tento příspěvek zaručuje pro Hlavního sponzora akce, že na
všech letácích, pozvánkách a dalších tiskovinách bude logo Hlavního sponzora
akce.

b) v případě, že se bude jednat o sportovní akci, bude logo Hlavního sponzora na
dresech týmu KZ ZZS ČR.
c) Hlavní sponzor konkrétní akce bude mít umístěno logo firmy na hlavním
jednacím sále v předním prostoru, dle možností a uspořádání jednacího sálu.
d) Hlavní sponzor konkrétní akce má možnost bezplatné prezentace svých
výrobků a služeb na akci. Tato prezentace nebude součástí hlavního programu
akce, pokud předem nebude dohodnuto jinak.
e) během konání akce bude zmíněno, kdo je Hlavním sponzorem konkrétní akce a
záběr jeho podnikatelské činnosti.
f) v případě, že se bude jednat o sportovní akci, může Hlavní sponzor konkrétní
akce využít možnosti postavit do tohoto sportovního klání vlastní soutěžní tým.
5. Sponzor akce
Sponzor konkrétní akce pořádané KZ ZZS ČR (sněm, konference, seminář, sportovní
klání apod.) se zavazuje k poskytnutí finančního daru, nebo služeb v hodnotě, která
bude učena představenstvem KZ ZZS ČR před konáním konkrétní akce.
Výše sponzorského daru bude odvislá od velikosti, prestižnosti a nákladnosti
konkrétní akce.
a) Sponzor konkrétní akce bude mít umístěno logo firmy na hlavním jednacím
sále v předním prostoru, dle možností a uspořádání jednacího sálu.
b) Sponzor konkrétní akce má možnost bezplatné prezentace svých výrobků a
služeb na akci. Tato prezentace nebude součástí hlavního programu akce,
pokud předem nebude dohodnuto jinak. (pokud sponzor využije tohoto bodu,
musí být sponzorský dar ve výši minimálně 10 000,- Kč)
c) během konání akce bude zmíněno, kdo je Sponzorem konkrétní akce a záběr
jeho podnikatelské činnosti.
d) v případě, že se bude jednat o sportovní akci, může Sponzor konkrétní akce
využít možnosti postavit do tohoto sportovního klání vlastní soutěžní tým.
Čl. IV.
Závěrečná ustanovení
Sponzorský řád byl schválen předsednictvem KZ ZZS ČR dne 8. 7. 2020

Mgr. Radomír Vlk, DiS.
prezident KZ ZZS ČR

Bc. Tomáš Ježek
předseda RKK KZ ZZS ČR

