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3300 Eger, Felvégi út 53., tel: +36 36 516 750,  

e-mail: cfhu@cfounfation.org 
 

 

                 ADOMÁNYOZÁSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött a következő felek között: 

 

Adományozó: Kárpátok Alapítvány – Magyarország  

Hivatalos képviselő:  Bata Boglárka 

Cím:        H-3300 Eger, Felvégi út 53. 

Tel:       +36 36 516 750 

E-mail:               cfhu@cfoundation.org 

(mint az adományozó fél, a továbbiakban „Adományozó”), 

valamint 

 

Kedvezményezett szervezet:  
Székhelye:  

Hivatalos képviselő neve:   

Bírósági bejegyzés száma (civil szervezetk esetén):  

OM azonosító (oktatási intézmény esetén):  

Adószám:  

Kapcsolattartó:  

E-mail, telefon:  

(mint az adományban részesülő fél, a továbbiakban „Kedvezményezett”). 

 

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA  
Jelen szerződés az aláírással egyidejűleg lép hatályba. Adományozó Kedvezményezettnek a II-es 

pontban részletezett tárgyi adományt nyújtja – „A Föld a Barátom!” kreatív alkotáspályázatban történt 

részvételéért, és a verseny részletes szabályzatában foglaltak szerint.  

 

Az adomány kizárólag közhasznú (hátrányos helyzetű családok, gyermekek szociális/oktatási célú 

támogatása) célok megvalósítására fordítható, az adomány nem adományozható tovább. 

 

Az adományokat a rajtuk található utasítások alapján szükséges tárolni, és kiosztani. Azok az 

adományok (Play Box/Nagy Doboz LEGO játék(ok), amelyeket a Kedvezményezett kap, kizárólag a 

Kedvezményezett székhelyén és telephelyein, valamint az általa szervezett, külső helyszínen 

megvalósuló rendezvényen használhatók. Nem értékesíthetők, nem adományozhatók tovább, nem 

ajándékozhatók el.  

Az alkotáspályázatban résztvevő gyerekek számára küldött, kiosztandó adományokat (LEGO/DUPLO 

szettek) a gyerekek részére a verseny második fordulójának lezárását követően (október 30.) 

kedvezményezett köteles kiosztani. Az átadás-átvételről Kedvezményezett a gyerekekkel/szüleikkel 

részletes dokumentációt köteles készíteni, és gondoskodni arról, hogy ezeket a játékszetteket a gyerekek 

haza vihetik. 

 

II. AZ ADOMÁNY   
Az Adományozó a Kedvezményezettet játék (LEGO/DUPLO) tárgyi adományban részesíti, melyek 

kizárólag a szerződés tárgyában meghatározott célok megvalósítására használhatók.  

 

Az adományba kapott játékok nem kerülhetnek értékesítésre, értük cserébe semmilyen ellenszolgáltatás 

nem várható el, amennyiben ez mégis megtörténik, úgy azok értékét Kedvezményezett köteles 

Adományozó részére megtéríteni. 

 

Az adományok részletes listáját és értékét az 1.sz. melléklet tartalmazza. 

 

III. KOMMUNIKÁCIÓ 
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Kedvezményezett vállalja, hogy kommunikációs felületein (honlapján, közösségi oldalain) feltünteti, 

hogy a játékadományt a LEGO Csoport és a Kárpátok Alapítvány támogatásaként kapta. Minden 

esetben megjelöli az Adományozó releváns csatornáját: 

Honlap: http://karpatokalapitvany.hu/ 

Facebook: https://www.facebook.com/karpatokalapitvany 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/carpathian-foundation/ 

Instagram: https://www.instagram.com/karpatokalapitvany/ 

 

Továbbá Kedvezményezett vállalja, hogy legalább egy főt delegál a LEGO Csoport által szervezett 

„Learning through play” elnevezésű max. 1,5-2 órás on-line inspirációs workshopra 2022 őszén 

(várhatóan szeptemberben).   

 

 

IV. BESZÁMOLÓ 
Kedvezményezett vállalja, hogy legkésőbb 2022. november 30-ig megküld legalább 5-10 fényképet 

Adományozó részére, amelyeket olyan foglalkozásokon készít, ahol az adományba kapott játékokkal 

játszottak. A fényképek készítéséhez és további felhasználásához írásban kikéri a foglakozásokon 

résztvevők (vagy törvényes képviselőik) engedélyét, és ezáltal felhatalmazzák az Adományozót, hogy 

a fényképeket kommunikációs és beszámolási célokra felhasználhassa a továbbiakban.  

Illetve megküldi a versenyben résztvevő gyerekek részére átadott játékokról szóló átadás-átvételi 

dokumentációt (néhány fényképpel mellékelve).  

 

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

A felek megállapodnak, hogy a szerződésből fakadó vitáikat békés, tárgyalásos úton rendezik. 

Amennyiben ez eredményre nem vezetne, úgy alávetik magukat hatáskörtől függően a Heves Megyei 

Bíróság kizárólagos illetékességének.  

Jelen szerződés az Alapítvány és a Kedvezményezett közötti szerződés teljes és hiánytalan leírását 

tartalmazza, és semmilyen írott, vagy szóbeli kiegészítés nem létezik, amely az adomány itt leírtaktól 

eltérő felhasználását tenné lehetővé. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés 

kizárólag írásban módosítható, a szóban megkötött módosító megállapodás hatálytalan.  

 

 

 ADOMÁNYOZÓ RÉSZÉRŐL  KEDVEZMÉNYEZETT RÉSZÉRŐL 

 

 

 

 

Kárpátok Alapítvány-Magyarország 

 

 

 

   

 

 

 

ALÁÍRÁS: 

 

 

 

……………………………………. 

 

 

 

……………………………………. 

NÉV: 

 

Bata Boglárka  

POZÍCIÓ: Ügyvezető igazgató Hivatalos képviselő 

 

 

HELY ÉS DÁTUM: Eger, ……………….……………… ……………….……………… 

 

BÉLYEGZŐ: 

 

 

 

 

  

 

 

Jelen szerződés 2. oldalból áll, 2 példányban készült, egy az Adományozóé, egy a Kedvezményezetté. 

http://karpatokalapitvany.hu/
https://www.facebook.com/karpatokalapitvany
https://www.linkedin.com/company/carpathian-foundation/
https://www.instagram.com/karpatokalapitvany/
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3300 Eger, Felvégi út 53., tel: +36 36 516 750,  

e-mail: cfhu@cfounfation.org 
 

 

 

1. sz. melléklet 

 

A KÁRPÁTOK ALAPÍTVÁNNYAL KÖTÖTT ADOMÁNYOZÁSI 

SZERZŐDÉS ELVÁLASZTHATATLAN RÉSZE 

Az adományozott tárgyak 

 
Megnevezés Cikkszám Darab Érték/darab Érték 

összesen 

Megjegyzés 

      

      

      

Összesen:     

 


