UMOWA SZKOLENIA ADEPTA
zawarta w dniu ………………………………..,w …………………………………………, zwana dalej „Umowa”
(data: dzień-miesiąc-rok)
(miejsce)
pomiędzy …………………………………………………………………………………………………………………,
(nazwa klubu)
z siedzibą w ………………………………………(…-……), przy ul. …………………………………………………
Nr KRS ………………………………………………………NIP:………………………………………………………
reprezentowanym przez:
1. (imię i nazwisko – funkcja):……………………………………………………………………………………………,
2. (imię i nazwisko – funkcja):……………………………………………………………………………………………,
zwanym w treści Umowy „Klubem”,
a
dane adepta:
imię ....................................................................... nazwisko ..........................................................................
data urodzenia ................................................................................................................................................
adres adepta ...................................................................................................................................................
numer telefonu: ................................................... adres e-mail: .....................................................................
zwanym w treści Umowy „Adeptem”, reprezentowany przez: opiekunów prawnych:
1. dane opiekuna prawnego (1):
imię: ...................................................................... nazwisko ..........................................................................
adres: ..............................................................................................................................................................
numer telefonu: .................................................... adres e-mail: .....................................................................

2. dane opiekuna prawnego (2):
imię: ...................................................................... nazwisko ..........................................................................
adres: ..............................................................................................................................................................
numer telefonu: .................................................... adres e-mail: .....................................................................
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 licencji do
uprawiana sportu żużlowego w klasie (zaznaczyć odpowiednio):
85-125cc
125cc
250cc
sport
żużlowy. Adept będzie uczestniczył w zajęciach szkoleniowych prowadzonych przez Klub.
2. Klub zobowiązuje się do ubezpieczenia Adepta od NNW w wysokości kwoty ubezpieczenia zgodnej
z komunikatem Biura Sportu i Turystki PZM (BST PZM) na dany rok.
3. Adept zobowiązany jest do uczestnictwa w treningach i zajęciach ogólnorozwojowych oraz specjalistycznych
zgodnie z planem szkoleniowym Klubu.
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4. Strony zobowiązują się do przestrzegania:
a) obowiązujących przepisów i regulaminów dla sportu żużlowego, wydanych przez uprawnione organy
państwowe oraz FIM, FIM Europa, PZM, Ekstraliga Żużlowa sp. z o.o. (EŻ).
b) postanowień Statutu Klubu,
c) regulaminów klubowych i przepisów wewnętrznych obowiązujących w Klubie,
5. Adept oświadcza, iż na dzień podpisania Umowy jest (zaznaczyć odpowiednio):
zdolny /
nie zdolny do
uprawiania sportu żużlowego w okresie jego obowiązywania i posiada stosowną kartę zdrowia.
§2
1. 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)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
2. Dodatkowe ustalenia pomiędzy Klubem i Adeptem: (w przypadku braku dodatkowych ustaleń wpisać: brak).
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
3. Ustalenia, o których mowa w ust. 3, niezgodne z treścią postanowień Umowy oraz z postanowieniami
regulaminów sportu żużlowego są nieważne.

1.

2.

§3
(dotyczy / nie dotyczy)
Umowa nie jest zawierana w ramach umowy partnerskiej. Adept zobowiązuje się do przystąpienia do egzaminu
na licencję 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,
wówczas treści § 3 nie obowiązują. Należy zaznaczyć odpowiednio pod właściwym § słowo: dotyczy / nie
dotyczy.

§4
(dotyczy / nie dotyczy)
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 (podać nazwę klubu partnerskiego):
.......................................................................................................................................................................................... .
2. Adept zobowiązuje się alternatywnie wedle wyboru Klubu do:
a) 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
b) 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.
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4. Adept oświadcza, że:
a) wyraża zgodę na objęcie go patronatem przez klub (podać nazwę klubu partnerskiego):
.................................................................................................................................................................................
b) 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.
5. Jeśli umowa nie jest zawierana w ramach umowy partnerskiej, a więc § 4 ust. 1 – 3 powyżej nie znajdują
zastosowania, wówczas treści § 4 powyżej nie obowiązują. Należy zaznaczyć odpowiednio pod właściwym §
słowo: dotyczy / nie dotyczy.
§5
1.
2.

3.

Adept może wypowiedzieć umowę w każdym czasie za dwutygodniowym wypowiedzeniem ze skutkiem na
koniec tygodnia.
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.
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).
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:
a) Regulamin Szkolenia w Sporcie Żużlowym wraz z załącznikami.
b) Regulamin Przynależności Klubowej w Sporcie Żużlowym,
c) załączniki do Regulaminu Przynależności Klubowej w Sporcie Żużlowym,
d) pozostałe regulaminy sportu żużlowego,
e) Umowa.
§7
W związku z koniecznością przetwarzania danych osobowych Adepta informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych Adepta zawartych w niniejszej Umowie i jej załącznikach jest ww. Klub.
2) Dane osobowe Adepta będą przetwarzane w celu:
a) realizacji Umowy, przez czas jej trwania i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6. ust. 1
lit. b RODO, tj. przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy),
b) realizacji obowiązków wynikających z regulaminu sportu żużlowego (podstawa prawna: art. 6. ust. 1 lit. c
RODO, tj. przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),
c) dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy (podstawa prawna: art. 6. ust. 1 lit. f
RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora).
3) Podanie przez Adepta danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy, a niepodanie
danych osobowych uniemożliwi jej zawarcie.
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4) Odbiorcą danych osobowych Adepta będą:
a) spółka Ekstraliga Żużlowa sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy w celu zapewnienia jej możliwości
zarządzania rozgrywkami Ekstraligi Żużlowej oraz innymi rozgrywkami żużlowymi, które prowadzi spółka
Ekstraliga Żużlowa sp. z o.o;
b) Polski Związek Motorowy z siedzibą w Warszawie w celu zapewniania mu możliwości prawidłowego
zarządzania i nadzorowania rozgrywkami polskiego sportu żużlowego.
5) Klub będzie przechowywać dane osobowe Adepta przez czas trwania Umowy, a po jej rozwiązaniu lub
wygaśnięciu - do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy, chyba że z przepisów
prawa wynikał będzie obowiązek dłuższego przechowywania danych, to wówczas dane Adepta będą
przechowywane, aż do upływu tego okresu.
6) Adeptowi przysługuje prawo do:
a) żądania od Klubu dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz otrzymania kopii tych danych, jak
również otrzymania pełnej informacji o ich przetwarzaniu;
b) żądania od Klubu usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania;
c) żądania przenoszenia danych, w tym otrzymania od Klubu danych w postaci pliku komputerowego
w powszechnie używanym formacie lub przesłania tego pliku innemu administratorowi;
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie danych
osobowych Adepta przez Klub.
7) Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych Adepta należy
kierować na ww. adres Klubu.
§8
Przez podpisanie Umowy, Adept i Klub potwierdzają znajomość wszystkich wymienionych w nim przepisów i
zobowiązują się do ich bezwzględnego przestrzegania.

P o d p i s y:

Klub

Adept

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

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

Data, pieczątka i podpis osoby upoważnionej

Data i czytelny podpis adepta

......................................................................................
Data i czytelny podpis opiekuna prawnego (1)

.......................................................................................
Data i czytelny podpis opiekuna prawnego (2)
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