KONTRAKT
ZAWODNIKA RUGBY
zawarty w ………………., dnia ……………. pomiędzy:

…………………. z siedzibą w ………………, ul. ……………., wpisanym do rejestru …………………….. Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………. – ……………… w ……………… … Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ……………….., ……………………., numer NIP:
............................................; REGON: ...................................................
reprezentowany przez

……………… – ………….

zwanym dalej ,,Klubem”

a

Panem …………….., ur. ……………………, zam. ul. …………, …-…… …………, PESEL ……………………, legitymujący
się dowodem osobistym seria i numer: ....................................; mającym obywatelstwo …….……………, ,
zwanym dalej ,,Zawodnikiem”.

Klub oraz Zawodnik łącznie zwani są dalej „Stronami” lub każdy z osobna „Stroną”,

o treści następującej:

§1.
[Przedmiot Kontraktu]
Zawodnik zobowiązuje się w okresie obowiązywania niniejszego Kontraktu do świadczenia na rzecz
Klubu usług sportowych polegających na pełnieniu obowiązków zawodnika drużyny rugby Klubu, a w
szczególności na uczestniczeniu w zajęciach treningowych, spotkaniach, odprawach i obozach, a
także do reprezentowania barw klubowych jako Zawodnik w rozgrywkach rugby, w których Klub
uczestniczy, jak również do spełnienia innych świadczeo określonych w Kontrakcie, w zamian za
wynagrodzenie określone w §4 Kontraktu.
§ 2.
[Zakres obowiązków Zawodnika]
1.

W ramach niniejszego Kontraktu Zawodnik zobowiązuje się do wykonywania na rzecz Klubu,
następujących obowiązków:
1) sumiennego, aktywnego i pełnego zaangażowania udziału we wszystkich rozgrywkach, w
których uczestniczy drużyna Klubu, w szczególności udziału w meczach ligowych,
pucharowych (zarówno krajowych jak i międzynarodowych), towarzyskich, pokazowych i
innych,
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2) sumiennego, aktywnego i pełnego zaangażowania udziału w zajęciach szkoleniowych,
treningowych, pokazowych w tym obozach przygotowawczych i innych zajęciach, mających
na celu podniesienie lub utrzymanie poziomu sportowego Zawodnika,
3) utrzymywania najwyższego możliwego poziomu sportowego wymaganego rodzajem,
charakterem i poziomem rozgrywek, w których reprezentuje Klub oraz dołożenia należytej
staranności w celu poprawy swojej kondycji psychofizycznej oraz umiejętności,
4) przestrzegania sportowego trybu życia i powstrzymywania się od wszelkich działao, które
mogłyby wpłynąd na obniżenie sprawności fizycznej i psychomotorycznej oraz poziomu
umiejętności,
5) stosowania się do wszystkich zaleceo kierownictwa drużyny, Zarządu Klubu, trenerów,
asystentów, w ramach postanowieo niniejszego Kontraktu,
6) wykonywania zaleceo specjalistów w zakresie leczenia, odnowy biologicznej oraz
wykonywania wszelkich innych zaleceo służących utrzymaniu i podnoszeniu sprawności
fizycznej i psychomotorycznej, w tym poddawania się niezbędnym testom medycznym,
7) przestrzegania regulaminów obowiązujących w Klubie,
8) natychmiastowego zgłaszania Klubowi wszelkich chorób, kontuzji i innych niedyspozycji
wpływających lub mogących mied wpływ na zdolnośd należytego wykonywania zobowiązao
wynikających z Kontraktu.
2. Zawodnik oświadcza, że poza obowiązkami, o których mowa w ust. 1, zobowiązuje się również
do przestrzegania przepisów antydopingowych, których treśd jest mu znana, jak również innych
przepisów normujących status Zawodnika, wydanych przez właściwe krajowe i międzynarodowe
federacje sportowe lub inne właściwe podmioty.
3. Zawodnik zobowiązuje się do powstrzymania od zachowao, które w jakikolwiek sposób mogłyby
wpływad negatywnie na wykonywanie przez niego obowiązków wynikających z niniejszego
Kontraktu. W szczególności Zawodnik zobowiązuje się powstrzymywad od:
1) spożywania alkoholu, używania narkotyków (substancji psychotropowych i środków
odurzających) i innych substancji szkodliwych dla jego zdrowia lub zabronionych przez
obowiązujące prawo,
2) uprawiania sportu i rekreacji ruchowej stwarzających potencjalne zagrożenie dla życia,
zdrowia i właściwej kondycji psychofizycznej Zawodnika, w tym w szczególności
…………………………, chyba że uzyskał on na to zgodę Klubu,
3) udziału we wszelkich akcjach reklamowych i marketingowych
i przedsiębiorstw konkurencyjnych wobec Klubu, w zakresie ........
4.

5.

towarów,

usług

Strony zgodnie oświadczają, że podstawą stwierdzenia naruszenia przez Zawodnika
któregokolwiek z zapisów ust. 3 niniejszego paragrafu jest pisemna informacja Trenera zespołu
zaakceptowana przez Zarząd Klubu po wcześniejszym wysłuchaniu wyjaśnieo Zawodnika.
Zawodnik ponosi odpowiedzialnośd dyscyplinarną wobec Klubu za przewinienia dyscyplinarne
określone w Regulaminie wewnątrzklubowym. Poniesienie przez Zawodnika odpowiedzialności
wobec Klubu za przewinienie dyscyplinarne nie wyłącza jego odpowiedzialności na podstawie
przepisów Polskiego Związku Rugby.
§ 3.
[Zakres obowiązków Klubu]

1. Klub zobowiązuje się wobec Zawodnika, że zapewni mu niezbędną opiekę lekarską związaną z
wykonywaniem usług na rzecz Klubu.
2. Klub zobowiązuje się do ubezpieczenia Zawodnika od następstw nieszczęśliwych wypadków
wynikłych z uprawiania sportu rugby. Nie wyłącza to prawa Zawodnika do dodatkowego
ubezpieczenia zawartego we własnym zakresie.
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3. Klub zobowiązuje się do informowania Zawodnika o wszelkich zobowiązao i ustaleniach, które
wpływają lub mogą wpłynąd na wykonywanie obowiązków określonych w Kontrakcie.
4. Klub zobowiązuje się w ramach realizacji niniejszego Kontraktu do zapewnienia Zawodnikowi
warunków do podnoszenia kwalifikacji sportowych, w szczególności:
1) odpowiedniej kadry szkoleniowej,
2) warunków treningowych, w szczególności umożliwienie uczestnictwa w treningach
zespołowych, chyba że odmienny sposób podnoszenia kwalifikacji sportowych Zawodnika
byłby podyktowany uzasadnionymi obiektywnymi przyczynami sportowymi;
3) niezbędnego sprzętu i wyposażenia sportowego potrzebnego do realizowania obowiązków
Zawodnika;
4) zakwaterowania oraz wyżywienia podczas obozów, zgrupowao i meczów wyjazdowych
związanych z wykonywaniem niniejszego Kontraktu;
5) możliwości wypełniania przez Zawodnika ustawowego obowiązku nauki.
5. W przypadku powołania Zawodnika do kadry narodowej Klub zobowiązuje się do udzielenie
Zawodnikowi niezbędnych zwolnieo, celem udziału w zgrupowaniu i meczach reprezentacji.

§ 4.
[Wynagrodzenie]
1.

Z tytułu należytego wykonywania niniejszego Kontraktu Zawodnik otrzyma wynagrodzenie w
wysokości:
1) w sezonie rozgrywkowym …./…. - ………. zł (słownie: ……………………….. …/100) brutto, płatne w
równych 12 miesięcznych ratach po ……………… zł (słownie: ……………………. 0/100) brutto
miesięcznie,
2) w sezonie rozgrywkowym …./…. - ………. zł (słownie: ……………………….. …/100) brutto, płatne w
równych 12 miesięcznych ratach po ……………… zł (słownie: ……………………. 0/100) brutto
miesięcznie,

2.

Wypłacane wynagrodzenie Klub będzie uprzednio pomniejszał o wszystkie zobowiązania
publiczno - prawne wynikające z obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
przepisów prawa, tj. w szczególności zobowiązao z tytułu ubezpieczenia społecznego,
zdrowotnego i podatku dochodowego.

3.

Wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne będzie z dołu do 10 dnia miesiąca na wskazany przez
Zawodnika rachunek bankowy.

§ 5.
[Czas trwania Kontraktu]
Kontrakt wchodzi w życie w dniu …………………… i obowiązuje do dnia …………………….

§ 6.
[Rozwiązanie Kontraktu]
1. Niniejszy Kontrakt wygasa z upływem okresu, na jaki został zawarty.
2. Niniejszy Kontrakt może byd rozwiązany w terminie wcześniejszym za porozumieniem Stron
wyrażonym w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Każda ze Stron może rozwiązad niniejszy Kontrakt ze skutkiem natychmiastowym, z zachowaniem
formy pisemnej pod rygorem nieważności, w przypadku rażącego naruszenia postanowieo

3

Kontraktu, określonych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, przez którąkolwiek ze Stron pod
warunkiem uprzedniego pisemnego wezwania Strony naruszającej Kontrakt do zaniechania
naruszeo i po bezskutecznym upływie wyznaczonego 14- dniowego terminu.
4. Za rażące naruszenie przez Klub postanowieo Kontraktu uważa się, w szczególności:
1) nie wypłacenie Zawodnikowi w całości lub części wynagrodzenia, o którym mowa w §4
Kontraktu, którego opóźnienie przekracza 20 dni;
2) nie zapewnienie Zawodnikowi świadczeo dodatkowych, o których mowa §3 Kontraktu.
5. Za rażące naruszenie przez Zawodnika postanowieo Kontraktu uważa się:
1) dopuszczenie się przez Zawodnika niedozwolonych zachowao określonych w §2 Kontraktu;
2) dopuszczenie się przez Zawodnika zachowao skutkujących jego dyskwalifikacją przez
odpowiedni organ Polskiego Związku Rugby lub międzynarodowej federacji sportowej,
których okres dyskwalifikacji przekracza 6 miesięcy;
3) nieusprawiedliwiona przez Trenera nieobecnośd Zawodnika na jednym meczu lub trzech
sesjach treningowych;
4) kontuzję Zawodnika niezwiązaną z wykonywaniem niniejszego Kontraktu, a powstałą z winy
Zawodnika.

§ 7.
[ Sposób komunikacji]
Strony wskazują następujące adresy mailowe, na które doręczana może byd korespondencja
związana z Kontraktem:
1)

Klub: …….......…@.............

2)

Zawodnik: ………@............

§ 8.
[Rozwiązywanie sporów]
1.
2.

Wszelkie sprawy sporne, dotyczące ważności, istnienia lub rozwiązania Kontraktu są
rozstrzygane przez Sąd Polubowny Polskiego Związku Rugby.
Wszelkie spory o prawa majątkowe lub o prawa niemajątkowe, mogące byd przedmiotem
ugody, wynikające z Kontraktu, Strony poddają kompetencji Sądu Polubownego Polskiego
Związku Rugby.

§ 9.
[Postanowienia koocowe]
1.

2.
3.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Kontraktem zastosowanie mają przepisy Polskiego
Związku Rugby oraz międzynarodowych federacji sportowych działających w sporcie rugby, a w
zakresie nieuregulowanym przez nie – postanowienia obowiązującego prawa polskiego.
Wszelkie zmiany bądź uzupełnienia postanowieo Kontraktu wymagają zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
Niniejszy Kontrakt sporządzono w języku polskim w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze Stron oraz jednym dla Polskiego Związku Rugby.

.........................................................
Klub

.............................................
Zawodnik
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