
 Megállapodás 
 

amely létrejött egyrészről a Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság, mint támogatott 
szervezet, képviseli: DR. PÁRDUCZ LÁSZLÓ elnök, 
másrészről 
 
Cég/Név: ______________________________________________________________________________, 

Cím: __________________________________________________________________________________________,   

email: ________________________________________, telefon: ____________________________ mint támogató,  
együttesen a felek között az alábbiak szerint 

1. A megállapodás tárgya: TÁMOGATÓI EGYÜTTMŰKÖDÉS. 

2. A megállapodás időtartama:________ 8 hónap, _______ 12 hónap 

3. A támogató vállalja, hogy a megállapodás időtartama alatt  

______ 4 havonta 1 karton (CSUPASZÍV PARTNER) 

______ 4 havonta 4 karton (CSUPASZÍV ÜZLETI PARTNER) 

Flavon terméket vásárol meg a támogatott szervezeten keresztül, a Flavon Max Fogyasztói Klub keretei 

között. (1 karton bruttó ára: www.flavonmax.com, www.quido.hu oldalakon érhető el) 

4. A FLAVON TERMÉKEK FOGYASZTÁSÁVAL: 
- társadalmi felelősségvállalás tekintetében kész programhoz kapcsolódik, amit érvényesíthet a projektjeihez 
 
- KIEMELT TÁMOGATÓI CÉLOK: 

• a Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaság egész életet átölelő prevenciós programjai 
 
- támogatja továbbá a debreceni egyetem leukémiás gyermekeinek a kezelését a Leukémiás Gyerekekért 
Alapítványon keresztül 
 
AMIT KÍNÁLUNK: 
- online megjelenés a Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaság honlapján, mint támogató (banner), 
www.novedelem.hu 
 
- a QUIDO PARTNER PROGRAM keretei között online megjelenés, profiljának megfelelően közvetlen 
ajánlással összekapcsolva a szolgáltatását a célközönséggel (banner), továbbá ingyenes pályázatfigyelés igény 
szerint („Minőség, Tisztesség, Egészség” – www.quido.hu). 

 
5. Egyéb rendelkezések 

A jelen megállapodás nem, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdései tekintetében a PTK és az egyéb vonatkozó hatályos 
jogszabályok vonatkozó szabályai az irányadók. A felmerült vitás kérdéseket Felek elsősorban kölcsönös egyeztetés útján, békés úton 
rendezik. Jogvita esetére a Felek a pertárgy értékétől függően, kikötik a Békéscsabai Járásbíróság kizárólagos illetékességét. 
A megállapodás az aláírásának napján lép hatályba. Jelen megállapodás két eredeti egymással mindenben megegyező példányban 
készült, amelyből egy példány Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaság, egy példány a támogatót illeti. 
Jelen megállapodást a Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal, és akaratukkal mindenben megegyezőt, az alábbi helyen és 
időben írják alá. 

 
 Gyula, ____________________________ 
 
 
 ______________________________ __________________________________ 
 TÁMOGATOTT SZERVEZET TÁMOGATÓ 
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