Umowa przynależności klubowej
zawarta w dniu [ data: dzień-miesiąc-rok ],
w [ miejsce ],
pomiędzy [ nazwa klubu ], z siedzibą w [ adres siedziby klubu ],
reprezentowanym przez:
1. [ imię i nazwisko - funkcja ],
2. [ imię i nazwisko - funkcja ],
zwanym w treści umowy „Klubem”,
a
[ dane zawodnika: imię i nazwisko oraz data urodzenia ]
zwanym w treści Umowy „Zawodnikiem”,
o następującej treści:
§1
1. Strony zgodnie ustalają, iż w okresie od dnia zawarcia Kontraktu do 31 października [rok]
Zawodnik zobowiązuje się reprezentować [ wpisać nazwę Klubu ] w rozgrywkach mini
żużla ].
2. Strony zobowiązują się do przestrzegania:
1) obowiązujących przepisów i regulaminów dla sportu żużlowego, wydanych przez
uprawnione organa państwowe oraz FIM, FIM Europe, PZM,
2) postanowień statutu Klubu,
3) regulaminów klubowych i przepisów wewnętrznych obowiązujących w klubie.
§2
Umowa może zostać rozwiązana przed upływem okresu określonego w § 1 ust. 1
w przypadkach oraz na zasadach wyszczególnionych w Regulaminie Przynależności
Klubowej w Sporcie Żużlowym.
§3
Klub zobowiązuje się do:
1. zabezpieczenia opieki trenerskiej,
2. zabezpieczenia opieki medycznej podczas treningów i zawodów,
3. stworzenia warunków do treningów,
4. organizacji obozu przygotowawczego jako elementu szkoleniowego,
5. zgłoszenia zawodnika do zawodów organizowanych zgodnie z kalendarzem PZM.
§4
Zawodnik zobowiązuje się do:
1. godnego reprezentowania Klubu oraz uczestnictwa w zawodach zgodnie
z obowiązującymi przepisami PZM i zasadami FAIR PLAY,
2. posiadania i przygotowywania we własnym zakresie sprzętu (motocykla) oraz
obowiązującego wyposażenia osobistego,
3. pokrywania kosztów eksploatacji sprzętu (zakup olejów, paliw oraz części zamiennych),
4. organizację transportu na zawody i pokrywanie kosztów podróży na zawody i treningi.
[ uwaga: zapisy ust. 2, 3 i 4 mogą być w § 3, jeśli regulowane w nich kwestie leżą po
stronie Klubu ]

§5
[ w przypadku, gdy spełnione są warunki przysługiwania kwoty odstępnego: ]
W przypadku oświadczenia zgody stron na zmianę barw klubowych przez Zawodnika
i rozwiązania Umowy przed upływem okresu na jaki została zawarta, kwota odstępnego
[ wynosi ...................... ] [ lub ] [ będzie przedmiotem negocjacji stron ].
[ lub / i w przypadku, gdy spełnione są warunki przysługiwania kwoty ekwiwalentu za
wyszkolenie: ]
W przypadku, gdy Zawodnik uzyska prawo do nadania certyfikatu „Ż”, a następnie ubiegać się
będzie o przynależność klubową do klubu żużlowego, kwota ekwiwalentu za wyszkolenie
będzie przedmiotem uzgodnień z klubem żużlowym pozyskującym Zawodnika.
§6
Dodatkowe ustalenia pomiędzy Klubem, a zawodnikiem:
[ wpisać przedmiotowe postanowienia, np. ubezpieczenie Zawodnika ]
[ lub ]
Integralną częścią niniejszego Kontraktu umowa dodatkowa, określająca inne świadczenia na
rzecz zawodnika.
§7
1. Strony ustalają poniższe adresy dla doręczeń dla celów związanych z Umową:
1) Klub: [ wpisać adres ],
2) Zawodnik: [ wpisać adres ], adres e-mail: [ wpisać adres e-mail ], numer faksu:
[ wpisać numer faksu ].
2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adresów
do doręczeń pod rygorem uznania doręczenia pod ostatni wskazany adres doręczeń za
skuteczne.
3. Strony określają następujący sposób powoływania na zawody: [ wpisać przedmiotowe
postanowienia ].
§8
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 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 Kontraktu.
2. Do zapisów Kontraktu oraz innych umów wskazanych w niniejszej umowie stosuje się
wymienione niżej według ważności i pierwszeństwa ich stosowania, następujące
uregulowania:
1) Regulamin Przynależności Klubowej w Sporcie Żużlowym,
2) Załączniki do Regulaminu Przynależności Klubowej,
3) pozostałe regulaminy sportu żużlowego,
4) kontrakt.
3. Żaden zapis kontraktu oraz innych umów wskazanych w niniejszej umowie nie może być
sprzeczny z uregulowaniami, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4.
4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Kontraktu będą miały
zastosowanie przepisy o których mowa w ust. 2 pkt 1-4 w kolejności tam wymienionej,
a następnie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron oraz dla Biura Sportu i Turystyki PZM.
§ 10
Przez podpisanie niniejszej Umowy, Zawodnik i Klub potwierdzają znajomość powyższych
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

