UMOWA
zawarta w dniu ………………..….. 2020r. w Warszawie,
pomiędzy: Polskim Związkiem Koszykówki
z siedzibą w Warszawie przy ul. Erazma Ciołka 12, 01-402 Warszawa, reprezentowanym przez:
1. Radosława Piesiewicza – Prezesa Polskiego Związku Koszykówki
2. Grzegorza Bachańskiego – Wiceprezesa Polskiego Związku Koszykówki
zwanych w dalszej części ZWIĄZKIEM
a Zawodnikiem
………………………………………………………………….………………………………………………………….
zamieszkałym
………………………………………………………………….………………………………………………………….
zwanym dalej Zawodnikiem
przy udziale rodziców ( opiekunów prawnych ) zawodnika
1. .………………………………………………………………………………………………………………………..
zam.
………………………………………………………………….………………………………………………………….
legitymujący się dowodem osobistym nr : …………………………………………………………………………….
2. .………………………………………………………………………………………………………………………..
zam.
………………………………………………………………….………………………………………………………….
legitymujący się dowodem osobistym nr : …………………………………………………………………………….
działających w niniejszej umowie zarówno w imieniu własnym jak i w imieniu Zawodnika jako jego
przedstawiciele ustawowi zwani łącznie w dalszej części umowy ZAWODNIKIEM oraz RODZICAMI.
§1
Przedmiotem umowy jest określenie wzajemnych praw i obowiązków stron wynikających z uczęszczania
ZAWODNIKA do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego PZKosz we
Władysławowie z siedzibą przy ul. Żeromskiego 52, 84-120 Władysławowo, zwanego w dalszej części umowy
NLO SMS PZKosz.
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§2
Umowa obowiązuje przez cały okres trwania nauki ZAWODNIKA w NLO SMS PZKosz, a jej odpowiednie
postanowienia mają zastosowanie także po ukończeniu NLO SMS PZKosz, ewentualnie po skreśleniu
ZAWODNIKA z listy uczniów.
§3
ZWIĄZEK zapewni ZAWODNIKOWI podczas jego nauki w NLO SMS PZKosz niezbędne
warunkiszkoleniowo-dydaktyczne, w tym szczególności:
1. Realizację programu nauczania w zakresie czteroletniego liceum ogólnokształcącego, którego
ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
2. Realizację specjalistycznego programu szkolenia sportowego, zatwierdzonego przez ZWIĄZEK.
3. Plan zajęć dydaktycznych dostosowany do programu szkolenia sportowego.
4. Zakwaterowanie i wyżywienie na terenie Ośrodka Przygotowań Olimpijskich Cetniewo we
Władysławowie.
5. Specjalistyczne badania lekarskie oraz opiekę medyczną z wyłączeniem kosmetyki stomatologicznej .0n
6. Badania wydolnościowe oraz testy sprawności ogólnej i specjalnej.
7. Opiekę fizjoterapeuty i odnowę biologiczną w ramach zajęć sportowych .
8. Udział w krajowych i międzynarodowych zawodach koszykówki zgodnie z programem szkoleniowym NLO
SMS PZKosz.
9. Sprzęt sportowy do celów treningowych oraz sprzęt niezbędny do udziału w zawodach sportowych w
ilości ustalonej przez Dyrektora Szkoły
10. Ubezpieczenie zbiorowe na życie i od następstw nieszczęśliwych wypadków.
§4

ZAWODNIK zobowiązuje się do:
1. Systematycznego, aktywnego i
zdyscyplinowanego udziału w zajęciach treningowych zgodnie
z dyspozycjami kadry szkoleniowej NLO SMS PZKosz, a także do realizacji programu dydaktycznego
zgodnie ze szkolnym planem nauczania.
2. Udziału we wszystkich akcjach
szkoleniowych NLO SMS PZKosz oraz meczach sparingowych
i oficjalnych rozgrywkach ligowych wskazanych przez kadrę szkoleniową NLO SMS PZKosz.
3. Reprezentowania barw narodowych w zawodach oficjalnych zakresie wskazanym przez kadrę
szkoleniową NLO SMS PZKosz oraz trenerów reprezentacji narodowych
4. Przestrzegania wewnętrznych przepisów, w tym Statutu ZWIĄZKU, oraz Statutu NLO SMS PZKosz,
regulaminów ZWIĄZKU i NLO SMS PZKosz oraz przepisów prawa ogólnie obowiązujących, w
szczególności co do obowiązku reprezentowania barw narodowych i przepisów antydopingowych, z
którymi to przepisami ZAWODNIK i RODZICE zapoznali się przy zawarciu niniejszej umowy.
5. Zachowania postawy godnej ucznia i uczestnika szkolenia w NLO SMS PZKosz.
6. Prowadzenia sportowego trybu życia w czasie nauki w NLO SMS PZKosz
§5
1. W przypadku rażącego naruszenia przez ZAWODNIKA obowiązków wskazanych w § 4, jak również
samowolnego odstąpienia od planu szkoleniowo – dydaktycznego , w tym opuszczenia szkoły bez zgody
ZWIĄZKU , ZWIĄZEK ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
2. W przypadku rozwiązania umowy w trybie opisanym w par.5 ust.1 ZAWODNIK lub solidarnie każdy z
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RODZICÓW ( opiekunów prawnych ) zapłacą ZWIĄZKOWI karę umowną w wysokości 30.000,00 PLN
oraz zwrócą ZWIĄZKOWI równowartość kosztów związanych ze szkoleniem i pobytem ZAWODNIKA w
NLO SMS PZKosz przez cały okres jego pobytu w NLO SMS – chyba, że strony w odrębnym pisemnym
porozumieniu uzgodnią inaczej. Zapłata kary umownej oraz zwrot kosztów zostaną dokonane w ciągu 7
dni od dnia rozwiązania umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu do ich zapłaty przez ZWIĄZEK.
RODZICE potwierdzają, że solidarny obowiązek zapłaty kary umownej stanowi ich zobowiązanie
zaciągnięte w niniejszej umowie także we własnym imieniu.
3. ZWIĄZEK zastrzega sobie prawo jednostronnego rozwiązania umowy w przypadku:
a. Przewlekłej kontuzji ZAWODNIKA trwającej powyżej 6 miesięcy.
b. Selekcji sportowej prowadzonej przez kadry szkoleniowe NLO SMS PZKosz i ZWIĄZEK. Wyniki
selekcji zostaną przedstawione na piśmie przez trenera SMS oraz Dyrektora Sportowego Związku.
4. STRONY ustalają, iż w wypadku zaistnienia okoliczności braku możliwości rozwoju sportowego przez
Zawodnika w NLO SMS PZKosz stwierdzonego na piśmie przez Trenera Głównego NLO SMS PZKosz
potwierdzonego przez Dyrektora Sportowego PZKosz lub osobę wskazaną przez Sekretarza
Generalnego PZKosz istnieje możliwość rozwiązania umowy na drodze wzajemnego porozumienia stron.
5. W przypadku rozwiązania umowy w trybie opisanym w par.5 ust.3 oraz ust.4 ZAWODNIK lub jego rodzice
bądź opiekunowie prawni, nie poniosą kosztów związanych z jego pobytem w NLO SMS PZKosz.
§6
W okresie nauki w NLO SMS PZKosz, rodzice lub opiekunowie prawni ZAWODNIKA są zobowiązani do
ponoszenia części kosztów utrzymania ZAWODNIKA w NLO SMS PZKosz w wysokości 1000,00 zł
PLN/miesięcznie (tzw. czesne) płatne przez 12 miesięcy w roku przez 3 lata oraz przez 9 miesięcy w
klasie czwartej. ZWIĄZEK ma prawo w uzasadnionych wypadkach podjąć decyzję o zmniejszeniu
wysokości czesnego lub całkowitym zwolnieniu z obowiązku ponoszenia tych opłat.
§7
1. ZAWODNIK przez cały okres pobytu w NLO SMS PZKosz pozostaje zawodnikiem swojego
macierzystego KLUBU (nie dotyczy zawodnika posiadającego „list czystości”).
2. Zmiana barw klubowych ZAWODNIKA na terenie kraju (przejście do innego Klubu) odbywać się będzie
zgodnie z obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Koszykówki.
3. Kwestie związanie z możliwością reprezentowania barw macierzystego KLUBU podczas nauki w NLO
SMS PZKosz oraz kwestie zmiany przynależności klubowej i ekwiwalentu za wyszkolenie regulują
odpowiednie przepisy Polskiego Związku Koszykówki.
§8
W sprawach nie regulowanych niniejszą umową zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa.
§9
W przypadku powstania sporów wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej
umowy, Strony rozwiązywać je będą w miarę możliwości na drodze polubownych negocjacji. W razie braku
porozumienia w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia negocjacji strony uznają, że sądem właściwym do
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rozstrzygnięcia sporu jest Sąd właściwy dla siedziby ZWIĄZKU.
§ 10
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAWODNIK

RODZICE (PRAWNI OPIEKUNOWIE) ZAWODNIKA

………………………………………….

1. ……………………………………………..…
2. ……………………………………………..…

POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI
PREZES PZKosz

……………………………………………………………………………………………

CZŁONEK ZARZĄDU ……………………………………………………………………………………………
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