Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

Darovací smlouva – finanční dar
Jméno, příjmení:
Adresa:
Datum narození
nebo rodné číslo:
Dále jen Dárce
Název:

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

Sídlo:

Senovážné náměstí 24, 110 00 Praha 1

IČ:

44266740

Zastoupená:

předsedou Václavem Srbem

Dále jen Obdarovaný
II. Předmět smlouvy
1.

Koruna Česká je politická strana, založená dle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování
v politických stranách a v politických hnutích, registrovaná u MV ČR pod číslem VSC/13275/91.
2.
Dárce poskytne obdarovanému na jeho činnost finanční dar v hodnotě ……….. Kč, tj. slovy
…………………… korun českých (dále jen dar). Dar bude obdarovanému splacen na jeho
účet vedený u České spořitelny a.s. č. ú.: 1928428359/0800 a Obdarovaný dar přijímá.
3.
Dárce bere na vědomí, že dar poskytnutý dle této smlouvy bude v souladu se zák.č.
424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích uveden v přehledu
darů uvedených ve výroční zprávě a souhlasí s použitím jím uvedených osobních údajů
k tomuto účelu.
4.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních
stran.
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí
s jejím obsahem, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich svobodné vůle a nebyla ujednána
v tísni ani a jinak jednostranně nevýhodných podmínek
V Praze dne ...............................

V....................... dne ....................

Za Korunu Českou

Za Dárce

Podpis:

Podpis:

KORUNA ČESKÁ

Monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska
Parti monarchiste de Bohême, de Moravie et de Silésie
Monarchist party of Bohemia, Moravia and Silesia
Monarchistische Partei von Böhmen, Mähren und Schlesien

Poštovní schránka (POBox):
E-mail:
Internet:
Bankovní spojení (bank adress):
Účet (Account):
IBAN:

Senovážné nám. 24, 110 00 PRAHA 1, Czech republic
info@korunaceska.cz
www.korunaceska.cz
Česká spořitelna, Rytířská 26, 110 00 PRAHA 1
1928428359/0800 (CZK)
0000 – 1721719263/0800 (EUR)
CZ28 0800 0000 0017 2171 9263

Tel. +420 603 412 671
:
+420 725 055 571

IČ:

44266740

