Załącznik nr 16
UMOWA TRANSFEROWA / WYPOŻYCZENIA ZAWODNIKA*
(dalej: Umowa)
zawarta 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 Umowy „Klubem”,
a
[ 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 Umowy „Klubem pozyskującym ”,
zwanymi łącznie w treści Kontraktu „Stronami”,
o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem Umowy jest transfer definitywny/wypożyczenie na sezon* [ wpisać sezon na jaki
zawodnik będzie wypożyczony ] Zawodnika [ wpisać imię i nazwisko zawodnika ], ur. [ wpisać datę
urodzenia zawodnika ] zamieszkały [ wpisać adres zamieszkania zawodnika ] z Klubu do Klubu
pozyskującego.
2. Strony ustalają, że w okresie wypożyczenia Zawodnik będzie reprezentował barwy Klubu
pozyskującego w następujących zawodach: [ wymienić zawody i rozgrywki w jakich będzie startował
Zawodnik / w przypadku umowy transferowej ustęp usunąć ]
§2
1. Strony ustalają poniższe warunki finansowe realizacji przedmiotu umowy: [ wpisać wszystkie
ustalenia finansowe umowy]
2. Dodatkowe uzgodnienia pomiędzy Stronami: [ wpisać dodatkowe ustalenia pomiędzy Stronami /
w przypadku braku dodatkowych ustaleń wpisać: BRAK]
§3
Klub oświadcza, że nie posiada żadnych zaległości finansowych i niefinansowych w stosunku do
Zawodnika wynikających z kontraktu zawartego w dniu [ wpisać datę zawarcia aktualnego kontraktu
zawodnika ] pomiędzy Klubem, a Zawodnikiem.
[ lub w przypadku posiadania zobowiązań ]*
Klub oświadcza, że nie posiada poniższe: zaległości finansowe i niefinansowe* w stosunku do
Zawodnika wynikające z kontraktu zawartego w dniu [ wpisać datę zawarcia aktualnego kontraktu
zawodnika ] pomiędzy Klubem, a Zawodnikiem:
1) [ wymienić rodzaj i wysokość zobowiązania ],
2) [ wymienić rodzaj i wysokość zobowiązania ], itd.*
§4
Zawodnik wyraził zgodę na transfer definitywny/wypożyczenie w formie oświadczenia stanowiącego
Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

* niepotrzebne skreślić

§5
Klub pozyskujący zobowiązuje się do zawarcia z Zawodnikiem kontraktu na warunkach określonych
z Zawodnikiem oraz zapewnienia odpowiednich warunków, opieki medycznej oraz niezbędnego
ubezpieczenia zgodnie z obowiązującymi regulaminami.
§6
Klub nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną niedyspozycyjność Zawodnika po zawarciu niniejszej
Umowy, która może wynikać w szczególności ze: spadku formy, stanu zdrowia, ani prowadzenia
niesportowego trybu życia.
§7
Wszelkie spory, nie wyłączając sporów pozaumownych, jakie wynikły lub mogą wyniknąć z niniejszej
Umowy lub w związku z jej zawarciem i wykonywaniem oraz innych aktów stanowiących integralną jej
część, Strony poddają pod rozstrzygnięcie Trybunału Związku działającemu jako sąd polubowny na
podstawie § 42 Statutu Polskiego Związku Motorowego (zapis na sąd polubowny).
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego
z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów PZM.
§9
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
Umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach: po jednym dla właściwego podmiotu
zarządzającego oraz dla stron.
Klub

* niepotrzebne skreślić

Klub pozyskujący

Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE
Ja [ wpisać imię i nazwisko zawodnika ] ur. [ wpisać datę urodzenia zawodnika ] niniejszym oświadczam,
że wyrażam zgodę na transfer definitywny/wypożyczenie na sezon [ wpisać sezon na jaki zawodnik
będzie wypożyczony ] z Klubu [ wpisać nazwę Klubu ] do [ wpisać nazwę Klubu pozyskującego ].
Zawodnik

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

* niepotrzebne skreślić

