Załącznik nr 1 do Regulaminu Szkolenia w Sporcie żużlowym

.................................................
pieczęć podłużna klubu

......................................
miejscowość, data

Polski Związek Motorowy
Zarząd Główny
Główna Komisja Sportu Żużlowego
Warszawa

Zgłoszenie

Klub sportowy.............................................................................. w............................................................
zgłasza do egzaminu na certyfikat w klasie …… n/w kandydatów:

Lp
1

Nazwisko i imię
………………

Data urodzenia
………………

Adres zamieszkania
………………………………

2

………………

………………

………………………………

3

………………

………………

………………………………

4

………………

………………

………………………………

Jednocześnie oświadczamy, że kandydaci spełniają warunki przewidziane w Regulaminie Szkolenia
w Sporcie Żużlowym.

...........................................
pieczęć okrągła Klubu

...........................................
pieczątka i podpis
osoby upoważnionej przez Zarząd
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Szkolenia w Sporcie żużlowym

ZAŚWIADCZENIE

Stwierdzam brak przeciwwskazań do uprawiania sportu żużlowego / mini żużla przez:
...................................................................................................................
nazwisko i imiona zawodnika

..............................................................
podpis i pieczątka lekarza posiadającego specjalizację
z medycyny sportowej
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Załącznik nr 3 do Regulaminu Szkolenia w Sporcie żużlowym

Zakres obowiązkowych badań psychologicznych dla adeptów szkółek żużlowych i zawodników
sportu żużlowego - do oceny:

1. szybkości poprawnego i logicznego myślenia /test Ravena/
2. prostej orientacji technicznej /test Benneta/
3. czasu reakcji prostej i złożonej
4. widzenia głębi
5. spostrzegawczości i koordynacji wzrokowo - ruchowej
6. zmysłu kinestetycznego
7. dokładności i precyzji ruchu

Badania muszą być przeprowadzone:
1. w pracowniach psychologicznych do badań kierowców
2. pracowniach psychologicznych dla wojska.

Ww. pracownie psychologiczne muszą posiadać autoryzację Instytutu Techniki Samochodowej.
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Załącznik nr 4 do Regulaminu Szkolenia w Sporcie żużlowym

ZGODA RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW

Ja ................................................................................................. nr dow. osob. .....................................
(imię i nazwisko)

zamieszkały/a/ ..........................................................................................................................................
Ja ................................................................................................. nr dow. osob. .....................................
(imię i nazwisko)

zamieszkały/a/ ..........................................................................................................................................

wyrażam zgodę na uprawianie sportu żużlowego przez mego syna /podopiecznego/:
...................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
w klubie ....................................................................................................................................................

...................................
(podpis)

...................................
(podpis)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Potwierdzam ustaloną na podstawie dowodu osobistego tożsamość wymienionych
i własnoręcznych podpisów złożonych w mej obecności.
Imię i nazwisko ................................................................................ podpis.................................
Imię i nazwisko ................................................................................ podpis ................................

/pieczęć klubu/
............................................ dnia .......................
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Załącznik nr 5 do Regulaminu Szkolenia w Sporcie żużlowym

PROTOKÓŁ
Z PRÓBY SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ

I. DANE ADEPTA

1. Nazwisko i imię .............................................................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia ...............................................................................................................
3. Przynależność klubowa .................................................................................................................
4. Waga ciała ....................................................................................................................................
5. Wzrost ...........................................................................................................................................
6. Typ budowy /leptosomatyczny/ .....................................................................................................
7. Jakie inne sporty uprawiał /uprawia/ .............................................................................................
8. Data rozpoczęcia treningu żużlowego ..........................................................................................
9. Ilość odbytych treningów ogólnorozwojowych ..............................................................................
10. Ilość odbytych treningów na torze ..............................................................................................
11. Wykształcenie .............................................................................................................................
12. Miejsce pracy lub nauki ...............................................................................................................
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Załącznik nr 5 do Regulaminu Szkolenia w Sporcie żużlowym

II WYNIKI PRÓBY SPRAWNOŚCI

Dnia ............... adept odbył próbę sprawności ogólnej z następujących elementów i uzyskał wyniki:

- podciąganie na rękach /na drążku/ ...................................... razy ( minimum 7 razy )
- podpory na poręczach /min. 10 razy/.................................... razy
- przysiady na nodze prawej /min 15 razy/............................... razy
- przysiady na nodze lewej /min 10 razy/.................................. razy
- Step - test /wynik próby/ ............................................................

Próbę przeprowadził .........................................................

pieczęć klubu
………................................................
/podpis przeprowadzającego próbę
lub osoby upoważnionej/
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Załącznik nr 6 do Regulaminu Szkolenia w Sporcie żużlowym

PROTOKÓŁ
Z EGZAMINU NA CERTYFIKAT
Adept

...................................................................................................................................................

Przynależność klubowa ..........................................................................................................................
Dnia .................................... Komisja Egzaminacyjna w składzie:
Przewodniczący (delegat GKSŻ)

................................................................
Nazwisko i imię

Członkowie
(delegowani przez GKSŻ)

...................................................................
.....................................................................
.....................................................................

przeprowadziła egzamin na certyfikat w klasie …………... z następujących elementów:
- znajomości regulaminów sportu żużlowego, statutu i regulaminów PZM, FIM i UEM
(ocena) ...................................................................
- znajomość budowy i wymogów regulaminowych dla motocykli żużlowych
(ocena).....................................................................
- próba jazdy na torze:
a) indywidualna (czas) ............. limit czasu ..........................................
b) zespołowa (czas) .............. limit czasu ..........................................
oraz wnioskuje o ..............................certyfikatu na uprawianie sportu żużlowego w klasie ……………..
Podpisy:
.............................................

...............................................

............................................

...................... dnia...........................
Decyzją GKSŻ z dnia ....................

wystawiono certyfikat nr ................
..........................
podpis i pieczęć
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Załącznik nr 7 do Regulaminu Szkolenia w Sporcie żużlowym

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY

WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ
DO UPRAWIANIA SPORTU ŻUŻLOWEGO
Nazwisko.................................................................................................................................
Imiona .....................................................................................................................................
Data urodzenia ....................................................................................... ...............................
Miejsce urodzenia ..................................................................................................................
Adres zamieszkania ................................................................................................................
Klasa ................................................................................
Przynależność klubowa .......................................................................... ................................

......................................
miejscowość, data

................................
podpis wnioskodawcy

Wniosek winien być złożony za pośrednictwem Klubu do Biura Sportu PZM wraz z załącznikami:
1. zgoda rodziców / prawnych opiekunów
2. zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu żużlowego / mini żużla
wydane przez lekarza posiadającego specjalizację z zakresu medycyny sportowej
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Załącznik nr 8 do Regulaminu Szkolenia w Sporcie żużlowym

UMOWA SZKOLENIA ADEPTA
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
[ dane adepta: imię i nazwisko oraz data urodzenia ] [ wpisać adres adepta], adres e-mail: [ wpisać
adres e-mail ], numer telefonu: [ wpisać numer telefonu ],
zwanym w treści Umowy „Adeptem”,
reprezentowany przez: rodziców/opiekunów prawnych:
1) dane rodzica/opiekuna prawnego: imię i nazwisko oraz data urodzenia ] [ wpisać adres
zamieszkania ], adres e-mail: [ wpisać adres e-mail ], numer telefonu: [ wpisać numer telefonu
].
2) dane rodzica/opiekuna prawnego: imię i nazwisko oraz data urodzenia ] [ wpisać adres
zamieszkania ], adres e-mail: [ wpisać adres e-mail ], numer telefonu: [ wpisać numer telefonu
].
zwanym w treści Umowy „Adeptem”,
zwanymi łącznie w treści Umowy „Stronami”,
o następującej treści:
§1
1. Strony zgodnie ustalają, iż w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia uzyskania przez Adepta

2.
3.
4.

5.

certyfikatu do uprawiana sportu żużlowego w klasie [wskazać klasę lub klasy motocykli] Adept
będzie uczestniczył w zajęciach szkoleniowych prowadzonych przez klub.
Klub zobowiązuje się do ubezpieczenia adepta od NNW w wysokości kwoty ubezpieczenia zgodnej
z komunikatem Biura Sportu i Turystki PZM na dany rok.
Adept zobowiązany jest do uczestnictwa w treningach i zajęciach ogólnorozwojowych oraz
specjalistycznych zgodnie z planem szkoleniowym Klubu.
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,
Adept oświadcza, iż na dzień podpisania Umowy jest [ zdolny/nie zdolny ] do uprawiania sportu
żużlowego w okresie jego obowiązywania i posiada stosowną kartę zdrowia.

§2
1.
2.
3.
4.

Klub zobowiązuje się zabezpieczyć bazę treningową, zabezpieczenie medyczne oraz opiekę
instruktora sportu żużlowego zgodnie z wytycznymi regulaminu szkoleniowego PZM.
Zasady korzystania ze sprzętu sportowego: [ wpisać zasady wyposażenia Adepta w sprzęt
specjalistyczny ]
Dodatkowe ustalenia pomiędzy Klubem i Adeptem: [ wpisać dodatkowe ustalenia pomiędzy
Stronami / w przypadku braku dodatkowych ustaleń wpisać: BRAK ].
Ustalenia, o których mowa w ust. 3, niezgodne z treścią postanowień Umowy oraz z
postanowieniami regulaminów sportu żużlowego są nieważne.
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Załącznik nr 8 do Regulaminu Szkolenia w Sporcie żużlowym

§3
Umowa nie jest zawierana w ramach umowy partnerskiej. Adept zobowiązuje się do przystąpienia do
egzaminu na certyfikat w barwach Klubu, a następnie zawarcia z nim Kontraktu o profesjonale uprawnienie
sportu żużlowego lub innej równorzędnej umowy na okres nie krótszy niż trzy lata i nie dłuższy niż sześć lat
– nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia.
[ Jeśli umowa jest zawierana w ramach umowy partnerskiej, a więc znajduje zastosowanie § 4 ust. 1 – 3
poniżej, wpisać zamiast treści § 3 powyżej: § 3 Nie dotyczy. ]

§4
1. Umowa została zawarta w ramach umowy partnerskiej co oznacza, że Klub nie pobiera od Adepta
żadnych opłat za szkolenie. Szkolenie Adepta jest finansowe przez Klub Partnerski [wskazać nazwę
klubu partnerskiego].
2. Adept zobowiązuje się alternatywnie wedle wyboru Klubu do:
1) przystąpienia do egzaminu na certyfikat w barwach Klubu Partnerskiego i następnie zawarcia z nim
kontraktu o profesjonalne uprawienie sportu żużlowego lub innej równorzędnej umowy na okres nie
krótszy niż trzy lata i nie dłuższy niż sześć lat – nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,
lub
2) przystąpienia do egzaminu na certyfikat w barwach Klubu, a następnie zawarcie z Klubem
Partnerskim kontraktu o profesjonalne uprawienie sportu żużlowego lub innej równorzędnej umowy
na podstawie umowy wypożyczenia w co najmniej trzech następujących po sobie sezonach nie
dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia.
3. Adept zobowiązuje się do startów w barwach Klubu Partnerskiego i należytego wykonania zawartych z
nim umów oraz zobowiązuje się do zawarcia z nim kontraktu o profesjonale uprawnienie sportu
żużlowego lub innej równorzędnej umowy, w tym na podstawie umowy wypożyczenia. Warunki startu
zawodnika w zawodach określone zostaną w umowie z Klubem Partnerskim.
4. Adept oświadcza, że:
1) wyraża zgodę na objęcie go patronatem przez klub [ wpisać nazwę klubu ],
2) został poinformowany o skutkach regulaminowych objęcia go patronatem w tym o obowiązku
uzyskania przynależności klubowej do klubu partnerskiego oraz wykonania względem niego
obowiązków z umowy szkoleniowej, a także o konsekwencjach braku wykonania tego
obowiązku.
[ Jeśli umowa nie jest zawierana w ramach umowy partnerskiej, a więc § 4 ust. 1 – 3 powyżej nie znajdują
zastosowania, wpisać zamiast treści § 4 powyżej: § 4 Nie dotyczy. ]

§5
1. Adept może wypowiedzieć umowę w każdym czasie za dwutygodniowym wypowiedzeniem ze
skutkiem na koniec tygodnia.
2. W przypadku rozwiązania Umowy przez Adepta nie może on uczestniczyć w szkoleniu i przystąpić do
egzaminu na certyfikat w barwach innego klubu chyba, że zostanie Klubowi uiszczona zryczałtowana
opłata za wyszkolenie w kwocie nie przekraczającej 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych
za każdy rozpoczęty rok szkolenia. Klub określna wysokość opłaty za wyszkolenie według własnego
uznania w ramach kwoty, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adresów do
doręczeń pod rygorem uznania doręczenia pod ostatni wskazany adres doręczeń za skuteczne.
§6
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
2. Wszelkie spory, nie wyłączając sporów pozaumownych, jakie wynikły lub mogą wyniknąć z
niniejszej Umowy 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).
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3. Przez zawarcie niniejszej Umowy jej 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 Regulaminu Szkolenia w Sporcie Żużlowym wraz z
załącznikami 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, Regulaminu Szkolenia w Sporcie Żużlowym lub
załączników do nich lub wydanych na ich podstawie przepisów będzie oznaczała, iż z datą
wejścia w życie zmienionych przepisów ulegnie zmianie treść stosunku prawnego pomiędzy
Stronami.
4. Do postanowień Umowy stosuje się, według ważności i pierwszeństwa ich stosowania,
następujące uregulowania:
1) Regulamin Szkolenia w Sporcie Żużlowym wraz z załącznikami.
2) Regulamin Przynależności Klubowej w Sporcie Żużlowym,
3) załączniki do Regulaminu Przynależności Klubowej w Sporcie Żużlowym,
4) pozostałe regulaminy sportu żużlowego,
5) Umowa.

§7
Przez podpisanie Umowy, Adept i Klub potwierdzają znajomość wszystkich wymienionych w nim
przepisów i zobowiązują się do ich bezwzględnego przestrzegania.

Adept

Klub

Rodzice lub prawni opiekunowie:
matka / imię i nazwisko ................................................................. dow. os...........................
ojciec / imię i nazwisko .................................................................. dow. os...........................
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Załącznik nr 9 do Regulaminu Szkolenia w Sporcie żużlowym

UMOWA PARTNERSKA
(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], posiadający licencję PZM nr.. ważną do …
reprezentowanym przez:
1. [ imię i nazwisko - funkcja ], 2. [ imię i nazwisko - funkcja ],
zwanym w treści Umowy „Klubem Zlecającym”,
a
[ nazwa klubu ], z siedzibą w [ adres siedziby klubu i pozostałe dane, np. numer KRS, wysokość kapitału
zakładowego],posiadający licencję PZM nr.. ważną do …
reprezentowanym przez:
1. [ imię i nazwisko - funkcja ], 2. [ imię i nazwisko - funkcja ],
zwanym w treści Umowy „Klubem szkolącym ”,
zwanymi łącznie w treści Kontraktu „Stronami”,
o następującej treści:
§1
Strony zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących przepisów i regulaminów dla sportu
żużlowego, wydanych przez uprawnione organy państwowe oraz FIM, FIM Europa, PZM, Ekstraliga
Żużlowa sp. z o.o. („SE”), a w szczególności postanowień Regulaminu przyznawania, odmowy
przyznania i pozbawiania licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie
żużlowym dla klubów Ekstraligi oraz I i II ligi żużlowej (dalej: Regulamin Licencyjny), Regulaminu Szkolenia
w Sporcie Żużlowym, Regulaminu Funduszu Szkoleniowego w Sporcie Żużlowym.
§2
1. Przedmiotem Umowy jest wyszkolenie w imieniu Klubu Zlecającego przez Klub Szkolący
następujących adeptów i uzyskanie przez nich statusu zawodników:
1) w klasie motocykli o pojemności 80 – 125cc [ wpisać liczbę zawodników ] zawodników
posiadających obywatelstwo polskie w terminie do: [ wpisać termin ]. Za wykonanie w/w
obowiązku wyszkolenia uznaje się uzyskanie przez zawodnika Licencji „80” i jego start w
zawodach wpisanych do Kalendarza Sporu Żużlowego zgodnie z aktualnie obowiązującym
wymogiem liczby startów określonym w Regulaminie Szkolenia w Sporcie Żużlowym.
2) w klasie motocykli o pojemności 250cc [ wpisać liczbę zawodników ] zawodników posiadających
obywatelstwo polskie w terminie do: [ wpisać termin ]. Za wykonanie w/w obowiązku wyszkolenia
uznaje się uzyskanie przez zawodnika Licencji „250” i jego start w zawodach wpisanych do
Kalendarza Sporu Żużlowego zgodnie z regulaminem aktualnie obowiązującym wymogiem liczby
startów określonym w Regulaminie Szkolenia w Sporcie Żużlowym,
3) w klasie motocykli o pojemności 500cc [ wpisać liczbę zawodników ] zawodników posiadających
obywatelstwo polskie w terminie do: [ wpisać termin ]. Za wykonanie w/w obowiązku wyszkolenia
uznaje się uzyskanie przez zawodnika Licencji „Ż” i jego start w zawodach wpisanych do
Kalendarza Sporu Żużlowego zgodnie z aktualnie obowiązującym wymogiem liczby startów
określonym w Regulaminie Szkolenia w Sporcie Żużlowym.

12

Załącznik nr 9 do Regulaminu Szkolenia w Sporcie żużlowym

oraz zobowiązanie Klubu Szkolącego do spowodowania rezultatu w postaci wedle wyboru Klubu
Zlecającego:

2.
3.
4.
5.

6.
7.

1) przystąpienia szkolonego adepta do egzaminu na certyfikat w barwach Klubu Zlecającego i następnie
zawarcia z nim kontraktu o profesjonalne uprawienie sportu żużlowego lub innej równorzędnej umowy
na okres nie krótszy niż trzy lata i nie dłuższy niż sześć lat – nie dłużej jednak niż do ukończenia 21
roku życia, lub
2) przystąpienia szkolonego adepta do egzaminu na certyfikat w barwach Klubu Szkolącego a
następnie zawarcie z Klubem Zlecającym kontraktu o profesjonalne uprawienie sportu żużlowego
lub innej równorzędnej umowy na podstawie umowy wypożyczenia w trzech następujących po sobie
sezonach nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia.
Klub Szkolący ma obowiązek zapewnić niezbędną dokumentację szkolenia zawodników i adeptów
zgodnie z Regulaminem szkoleniowym PZM.
Klub Zlecający obejmuje szkolonych zawodników/adeptów patronatem.
Każdorazowa imienna lista zawodników/adeptów objętych patronatem stanowi załącznik do Umowy i
jest aktualizowana w wypadku każdej zmiany stanu faktycznego.
Strony ustalają, że adepci, o których mowa w ust. 1, przystąpią do egzaminu na certyfikat w barwach
Klubu Zlecającego / Klubu Szkolącego* [ *niepotrzebne skreślić ], dotyczy: [ w przypadku, gdy jest to
możliwe wymienić imiennie adeptów, których dotyczy dany sposób uzyskania przynależności
klubowej do Klubu Zlecającego ].
Strony uzgadniają, że zawodnicy/adepci objęci patronatem, którzy uzyskają certyfikat w barwach
Klubu Szkolącego, zostaną nieodpłatnie wypożyczeni do Klubu Zlecającego celem startu w
zawodach wymaganych zgodnie z Regulaminem szkoleniowym PZM.
Klub Szkolący ma obowiązek składać Klubowi Zlecającemu comiesięczne raporty w przedmiocie
postępu prac szkoleniowych oraz udzielać na jego żądanie wszelkich wyjaśnień dotyczących
wykonywania umowy w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia zapytania.
§3

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne z dołu
kwartalnie/miesięcznie: [ wpisać wszystkie ustalenia finansowe umowy w tym w szczególności
harmonogram wypłat miesięcznych lub kwartalnych wynagrodzenia ]. Całkowita kwota
wynagrodzenia wynosi [ wpisać kwotę wynagrodzenia – kwota wynagrodzenia za wyszkolenie
pojedynczego zawodnika/adepta nie może być niższa niż 50% stawki określonej Regulaminie
Funduszu Szkoleniowego w Sporcie Żużlowym w tabeli opłat za niewypełnienie kryteriów
licencyjnych w zakresie szkolenia dla danej klasy rozgrywkowej ] (słownie: [ wpisać kwotę
wynagrodzenia słownie ]) złotych.
2. Dodatkowe uzgodnienia pomiędzy Stronami: [ wpisać dodatkowe ustalenia pomiędzy Stronami / w
przypadku braku dodatkowych ustaleń wpisać: BRAK]
3. Ustalenia, o których mowa w ust. 2, niezgodne z treścią postanowień Umowy oraz z postanowieniami
regulaminów PZM lub EŻ są nieważne.
§4
1. W przypadku braku należytego wykonania obowiązków wynikających z § 2 ust. 1 Umowy:
1) z winy Klubu Szkolącego, zobowiązany jest do zwrotu 30% środków finansowych przekazanych
przez Klub Zlecający na szkolenie danego adepta,
2) z wyłącznej winy Klubu Szkolącego zobowiązany jest on zwrotu 100% środków finansowych
przekazanych przez Klub Zlecający na szkolenie danego adepta.
2. Wyłącza się możliwość dochodzenia przez Klub Zlecający odszkodowania za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie przedmiotu umowy od Klubu Szkolącego przewyższającego wskazane w ust
1 kwoty.
§5
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).
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Załącznik nr 9 do Regulaminu Szkolenia w Sporcie żużlowym

§6
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego oraz
właściwe regulaminy PZM i EŻ.
2. Przez zawarcie niniejszej Umowy jej Strony stwierdzają, że zapoznały się z przepisami Regulaminu
Licencyjnego wraz z załącznikami do niego oraz Regulaminu Przynależności Klubowej w Sporcie
Żużlowym wraz z załącznikami do niego oraz wydanymi na jego podstawie przepisami oraz
Regulaminu Szkolenia wraz z załącznikami 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 Licencyjnego, Regulaminu Przynależności Klubowej w Sporcie
Żużlowym, Regulaminu Szkolenia w Sporcie Żużlowym lub załączników do nich lub wydanych na ich
podstawie przepisów będzie oznaczała, iż z datą wejścia w życie zmienionych przepisów ulegnie
zmianie treść stosunku prawnego pomiędzy Stronami.
3. Do postanowień Umowy stosuje się, według ważności i pierwszeństwa ich stosowania, następujące
uregulowania:
1) Regulamin Licencyjny,
2) Regulamin Szkolenia w Sporcie Żużlowym wraz z załącznikami,
3) Regulamin Przynależności Klubowej w Sporcie Żużlowym,
4) załączniki do Regulaminu Przynależności Klubowej w Sporcie Żużlowym,
5) pozostałe regulaminy sportu żużlowego,
6) Umowa.
§7
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
Umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron oraz dla podmiotu
zarządzającego.

Klub Zlecający

Klub Szkolący
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Załącznik nr 10 do Regulaminu Szkolenia w Sporcie żużlowym

KARTA ZGŁOSZENIA ADEPTA DO SZKOLENIA
(500cc, 250cc, 125cc, 85-125cc)

..........................................
pieczątka klubu z nazwą i adresem

nazwisko:
data urodzenia:

imię:
narodowość:

Federacja Narodowa:

1. Adept swym podpisem dokonuje zgłoszenia do klubu celem odbycia szkolenia w zakresie sportu żużlowego, tym samym zostaje objętych
ochroną regulaminową przez Polski Związek Motorowy.
2. Klub i adept zgodnie stwierdzają, że zapoznali się z wszelkimi regulaminami PZM (w szczególności z regulaminami sportu żużlowego), Ekstraliga
Żużlowa sp. z o.o., FIM, FIM EUROPE oraz załącznikami do nich i że akceptują ich treść w całości oraz bez zastrzeżeń.
3. Adept potwierdza swoim podpisem, że zna odpowiednie regulaminy PZM, EŻ sp. z o.o., FIM, FIM EUROPE oraz regulaminy sportu żużlowego i
zobowiązuje się do wykonywania przewidzianych w przepisach obowiązków zawodnika oraz do przestrzegania warunków uprawiania sportu
żużlowego, w tym także do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej.
4. Przedstawiciel klubu potwierdza jednocześnie swoim podpisem zobowiązanie klubu do wykonywania obowiązków przewidzianych w przepisach i
regulaminach PZM, EŻ Sp. z o.o., FIM, FIM EUROPE oraz regulaminach sportu żużlowego.
5. Adept i Klub potwierdzają swoim podpisem, iż wszelkie spory, nie wyłączając sporów pozaumownych, jakie wynikły lub mogą wyniknąć z
niniejszej Umowy 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).

P o d p i s y:
Klub

....................................
podpis i pieczątka osoby
upoważnionej

Adept

..........................................
data podpisania

..........................................
podpis adepta

..........................................
podpis ojca adepta

..........................................
podpis matki adepta

....................................
data podpisania

....................................
data podpisania

....................................
data podpisania

6. Adept niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Karcie Zgłoszenia do szkolenia adepta, umowie o
szkolenie, załącznikach oraz aneksach przez Polski Związek Motorowy z siedzibą w Warszawie w celu zapewniania mu możliwości prawidłowego
zarządzania i nadzorowania rozgrywkami polskiego sportu żużlowego.
Administratorem danych osobowych adeptów i zawodników startujących w polskich rozgrywkach żużlowych jest Polski Związek Motorowy, ul.
Kazimierzowska 66, 02- 518 Warszawa. Podanie wszelkich danych osobowych jest dobrowolne. Adeptowi przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Adept
..........................................
podpis adepta

..........................................
podpis ojca adepta

..........................................
podpis matki adepta
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....................................
data podpisania

....................................
data podpisania

....................................
data podpisania

