MODELO DE CONTRATO DE PATROCÍNIO

ENTRE:

A Empresa ……………………………………………….com sede na………………………..,
em …………C.P.………, com o capital social de Euros:…………………..(………………)
com o Nº de Contribuinte …………………………., adiante designada como Primeiro
Outorgante, e ………………………………………………………..(proprietário, cavaleiro
ou condutor), (estado), (naturalidade), (residência – rua, localidade e código postal),
portador do B.I. Nº ……………… emitido em ……………., pelo Arquivo de Identificação
de …………….., com o Nº de Contribuinte ………………. adiante designado de
Segundo Outorgante, é celebrado um Contrato de Patrocínio que se rege pelo disposto
nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA 1ª

Em todas as competições efectuadas em território nacional, os cavalos pertencentes ao
segundo outorgante, utilizarão o sufixo “TAL” ……………… (Esta é apenas uma
contrapartida das mais usuais, podem ainda ser referidas muitas mais, como por ex.
utilização de cobrejões decorados com o logotipo do patrocinador, pintura de veículos,
etc. etc.)
CLÁUSULA 2ª

1. Atenta a variedade de competições existentes, os diversos graus de dificuldade
e as características de cada cavalo, caberá ao segundo outorgante decidir sobre
a participação de cada montada nos diferentes concursos.
2. Cabendo ao segundo outorgante a indicação, no início de cada época, dos
cavalos que são utilizados com o sufixo “TAL”.
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CLÁUSULA 3ª

1. Para o efeito do disposto nas cláusulas anteriores, ambos os outorgantes
acordarão, no início de cada época de competição, o número mínimo de
participações, em território nacional, que poderá ser global ou individualizar os
diferentes cavalos e tipos de competição.
2. Nos termos deste Contrato, não será obrigatória a participação dos cavalos do
segundo outorgante em quaisquer competições realizadas fora do território
nacional.
CLÁUSULA 4ª

Fora do período normal de competição, o segundo outorgante será responsável pelo
permanente acompanhamento e preparação dos cavalos.
CLÁUSULA 5ª

O segundo outorgante compromete-se a que os seus cavalos devam utilizar toda a
publicidade segundo os normativos aprovados pela Federação Equestre Portuguesa,
em especial de acordo com o disposto nos artigos 40º e 41º do respectivo Regulamento
Geral.
CLÁUSULA 6ª

Como contrapartida dos serviços prestados serão responsabilidade do primeiro
outorgante todas as despesas relativas à preparação dos cavalos e à sua participação
em competição, nomeadamente as despesas de transporte, alimentação e alojamento
dos animais e das pessoas envolvidas (Facultativo) até ao limite de Euros……………….

CLÁUSULA 7ª
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1. O presente contrato é válido pelo período de um ano, sucessivamente renovável
por igual período e em condições idênticas, excepto se denunciado por qualquer
dos outorgantes, por escrito e com a antecedência de ………….. dias.
2. No momento de cada renovação o contrato deverá ser presente, para
aprovação, à Federação Equestre Portuguesa.
CLÁUSULA 8ª

O (s) cavalo (s) do segundo outorgante a que este contrato de patrocínio se refere
são:…………………………………
CLÁUSULA 9ª

Todos os litígios emergentes do presente contrato serão derimidos pelo foro
competente da Comarca de …………….., com renúncia expressa a qualquer outro.

……………………, ………, de ………………….de 200

1º OUTORGANTE

2º OUTORGANTE
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