UMOWA PARTNERSKA
zawarta w dniu ………………………………..,w …………………………………………, zwana dalej „Umowa”
(data: dzień-miesiąc-rok)
(miejsce)
pomiędzy …………………………………………………………………………………….……………………………..,
(nazwa klubu)
z siedzibą w ………………………………………(…-……), przy ul. …………………….……………………………..
Nr KRS ………………………………………………………NIP:…………………………..……………………………..
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
pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………...……………,
(nazwa klubu)
z siedzibą w ………………………………………(…-……), przy ul. ………………………………………...…………
Nr KRS ………………………………………………………NIP:…………………………………………………………
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
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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.
oraz zobowiązanie Klubu Szkolącego do spowodowania rezultatu w postaci wedle wyboru Klubu
Zlecającego:

2.
3.
4.
5.

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)
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

6. 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.
7. 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
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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: ...................................................................................................................................................... ...
……….…………………………………………………………………………………………………………..złotych
2. Dodatkowe uzgodnienia 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).

§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:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

Regulamin Licencyjny,
Regulamin Szkolenia w Sporcie Żużlowym wraz z załącznikami,
Regulamin Przynależności Klubowej w Sporcie Żużlowym,
załączniki do Regulaminu Przynależności Klubowej w Sporcie Żużlowym,
pozostałe regulaminy sportu żużlowego,
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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