Kontrakt o profesjonalne uprawianie sportu żużlowego
□ Kontrakt na podstawie umowy wypożyczenia
□ Kontrakt profesjonalny
□ Kontrakt amatorski
[zaznaczyć właściwe]
zawarty w dniu [ data: dzień-miesiąc-rok ],w [ miejsce ],
pomiędzy [ nazwa klubu ], z siedzibą w [ adres siedziby klubu i pozostałe dane, np. numer KRS,
wysokość kapitału zakładowego],
reprezentowanym przez:
1. [ imię i nazwisko - funkcja ], 2. [ imię i nazwisko - funkcja ],
zwanym w treści Kontraktu „Klubem”,
a
[ dane zawodnika: imię i nazwisko oraz data urodzenia ] [ wpisać adres zawodnika ], adres e-mail: [
wpisać adres e-mail ], numer telefonu: [ wpisać numer telefonu ], numer faksu: [ wpisać numer faksu ].
zwanym w treści Kontraktu „Zawodnikiem”,
zwanymi łącznie w treści Kontraktu „Stronami”,
o następującej treści:

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

§1
Strony zgodnie ustalają, iż w okresie od dnia zawarcia Kontraktu do dnia 31 października [ rok ]
roku Zawodnik zobowiązuje się reprezentować Klub we współzawodnictwie w sporcie żużlowym, w
zawodach:
1) o [ Drużynowe Mistrzostwo Polski / Drużynowe Mistrzostwo I Ligi / Drużynowe
Mistrzostwo II Ligi – wpisać właściwą nazwę rozgrywek ],
2) o mistrzostwo Polski i nagrody PZM / SE,
3) [ innych, do których zostanie wyznaczony oraz zgłoszony przez Klub i za jego zgodą ].
Integralną częścią Kontraktu jest ustalony przez PZM „Zbiór zasad regulujących stosunki
pomiędzy zawodnikiem i klubem.” („Zbiór Zasad”) oraz zgoda właściwej federacji macierzystej
Zawodnika obcokrajowca na podpisanie i starty w zawodach objętych Kontraktem.
Strony zobowiązują się do przestrzegania:
1) obowiązujących przepisów i regulaminów dla sportu żużlowego, wydanych przez uprawnione
organy państwowe oraz FIM, FIM Europa, PZM, Ekstraliga Żużlowa sp. z o.o. („SE”).
2) postanowień Statutu Klubu,
3) regulaminów klubowych i przepisów wewnętrznych obowiązujących w Klubie,
4) zasad zawartych w Zbiorze Zasad.
Ligą narodową zawodnika jest liga: ……….. [ wpisać kraj ligi dla której zawodnik posiada licencję
krajową FMN / jeżeli FMN nie organizuje rozgrywek ligowych wpisać POLSKA ].
Zawodnikowi DMP zaleca się, iż w okresie obowiązywania Kontraktu nie powinnien
startować w łącznie więcej niż trzech ligach krajowych wliczając w to ligę narodową tj. w
barwach łącznie nie więcej niż trzech klubów. Zbiór Zasad może przewidywać zaostrzone
warunki w tym zakresie.
Zawodnik oświadcza, iż na dzień podpisania Kontraktu jest [ zdolny/nie zdolny ] do uprawiania
sportu żużlowego w okresie jego obowiązywania.
Zawodnik DMP przyjmuje do wiadomości, wyraża zgodę i akceptuje, iż terminy meczów
przełożonych w rundzie finałowej, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, mogą być wyznaczane
w dni nieobowiązkowych treningów do zawodów FIM i FIM Europa wszelkich szczebli i w
takim przypadku weźmie on udział w meczach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1.
Zawodnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż jest zobowiązany do udziału w galach
rozpoczynających lub kończących dany sezon organizowanych przez odpowiedni dla danej
klasy rozgrywek podmiot zarządzający.

§2
1. Klub zobowiązuje się wypłacać Zawodnikowi wynagrodzenie na
określonych w niniejszym paragrafie:
1. w sezonie [ wpisać rok ] kwota stała: [ wpisać kwotę ], kwota zmienna: [
]
2. w sezonie [ wpisać rok ] kwota stała: [ wpisać kwotę ], kwota zmienna: [
]
3. w sezonie [ wpisać rok ] kwota stała: [ wpisać kwotę ], kwota zmienna: [
]
4. w sezonie [ wpisać rok ] kwota stała: [ wpisać kwotę ], kwota zmienna: [
]
5. w sezonie [ wpisać rok ] kwota stała: [ wpisać kwotę ], kwota zmienna: [
]
6. w sezonie [ wpisać rok ] kwota stała: [ wpisać kwotę ], kwota zmienna: [
]

zasadach i w wysokości
określić zasady wypłacania
określić zasady wypłacania
określić zasady wypłacania
określić zasady wypłacania
określić zasady wypłacania
określić zasady wypłacania

[Uwaga: Gdy zawodnikowi nie przysługuje wynagrodzenie stałe lub zmienne należy wpisać
wartość zero.]
2. Klub oddaje do dyspozycji zawodnika następujące powierzchnie reklamowe: …. [ wskazać numery
poszczególnych powierzchni zgodnie z załącznikiem Zbiór Zasad. ], a zawodnik zobowiązuje się do
zapłaty klubowi z tego tytułu kwoty: [ wpisać kwotę ] w terminie [ wpisać termin zapłaty ].
Numer konta bankowego Zawodnika, na które mają być dokonywane płatności wynikające z
postanowień niniejszego Kontraktu: [ podać numer konta zawodnika - w przypadku zawodnika
obcokrajowca podać pełne dane konta, tj. numer iban, sortcode ].
§3
1. Dodatkowe ustalenia pomiędzy Klubem, a zawodnikiem są zawarte w Załączniku nr 1 do kontraktu.
/
Kontrakt zawiera wszelkie ustalenia pomiędzy Klubem, a zawodnikiem.
[ niepotrzebne wykreślić ]
ust. 2 wpisać w przypadku, gdy spełnione są warunki przysługiwania kwoty odstępnego:
2. W przypadku zgody Stron na zmianę barw klubowych przez Zawodnika i rozwiązania Kontraktu
przed upływem okresu na jaki został zawarty, kwota odstępnego wynosi ...................... [ lub:
będzie przedmiotem negocjacji stron ].
ust. 3 wpisać i / lub w przypadku, gdy spełnione są warunki przysługiwania kwoty ekwiwalentu za
wyszkolenie: ]
3. W przypadku zgody Stron na zmianę barw klubowych przez Zawodnika i rozwiązania Kontraktu
przed upływem okresu na jaki został zawarty oraz po upływie okresu na jaki Kontrakt został
zawarty, kwota ekwiwalentu za wyszkolenie będzie przedmiotem uzgodnień z klubem
pozyskującym Zawodnika.
§4
1. Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adresów do
doręczeń pod rygorem uznania doręczenia pod ostatni wskazany adres doręczeń za skuteczne.
2. Strony określają następujący sposób powoływania Zawodnika na zawody: [ wpisać przedmiotowe
postanowienia ].
§5
1. Przez zawarcie niniejszego Kontraktu jego Strony stwierdzają, że zapoznały się z przepisami
Regulaminu Przynależności Klubowej w Sporcie Żużlowym wraz z załącznikami do niego oraz
wydanymi na jego podstawie przepisami oraz innymi regulaminami sportu żużlowego i że
akceptują ich treść w całości oraz bez zastrzeżeń, a także przyjmują do wiadomości i akceptują,
że każda zmiana treści Regulaminu Przynależności Klubowej w Sporcie Żużlowym lub
załączników do niego lub wydanych na jego podstawie przepisów będzie oznaczała, iż z datą
wejścia w życie zmienionych przepisów ulegnie zmianie treść stosunku prawnego pomiędzy
Stronami.

2. Do postanowień Kontraktu oraz innych umów wskazanych w Kontrakcie stosuje się, według
ważności i pierwszeństwa ich stosowania, następujące uregulowania:
1) Regulamin Przynależności Klubowej w Sporcie Żużlowym,
2) załączniki do Regulaminu Przynależności Klubowej w Sporcie Żużlowym,
3) pozostałe regulaminy sportu żużlowego,
4) dodatkowe wymogi lub przepisy dotyczące Kontraktu wydane przez Ekstraliga Żużlowa sp. z
o.o.,
5) Kontrakt.
3. Żaden zapis Kontraktu oraz innych umów wskazanych w Kontrakcie nie może być sprzeczny z
uregulowaniami, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4.
4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Kontraktu będą miały zastosowanie przepisy o
których mowa w ust. 2 pkt 1-4 w kolejności tam wymienionej, a następnie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
5. Kontrakt sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron
oraz dla podmiotu zarządzającego rozgrywkami, udziału w których dotyczy Kontrakt.
6. Wszelkie spory, nie wyłączając sporów pozaumownych, jakie wynikły lub mogą wyniknąć z
niniejszego Kontraktu lub w związku z jego zawarciem i wykonywaniem oraz innych aktów
stanowiących integralną jego część, Strony poddają pod rozstrzygnięcie Trybunału Związku
działającemu jako sąd polubowny na podstawie § 42 Statutu Polskiego Związku Motorowego
(zapis na sąd polubowny).
§6
Kontrakt może zostać rozwiązany przed upływem okresu określonego w § 1 ust. 1
w przypadkach oraz na zasadach wyszczególnionych w Regulaminie przyznawania, odmowy
przyznania i pozbawiania licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie
sportowym w sporcie żużlowym dla klubów ekstraligi oraz I i II ligi żużlowej, Regulaminie
Przynależności Klubowej w Sporcie Żużlowym oraz w Zbiorze Zasad.
Przez podpisanie Kontraktu, Zawodnik i Klub potwierdzają znajomość wszystkich wymienionych w nim
przepisów i zobowiązują się do ich bezwzględnego przestrzegania.
Zawodnik

Rodzice lub prawni opiekunowie:
matka / imię i nazwisko .................................. dow. os...........................
ojciec / imię i nazwisko .................................. dow. os...........................

Klub

