UMOWA O PRZYSZŁE PROFESJONALNE UPRAWIANIE PIŁKI NOŻNEJ

zawarta w dniu 15.11.2012 r. w Wadowicach pomiędzy:
Danielem Pawłowskim ur. 12.05.1982 r., legitymującym się dowodem osobistym nr …................. zamieszkałym w Wadowicach
(kod pocztowy: 34-100), na os. Kopernika, zwanym w dalszej części niniejszej umowy „Trenerem”
a
Krzysztofem Nowakowskim ur. ….......... r., legitymującym się dowodem osobistym nr …… ………… zamieszkałym w Radoczy
(kod pocztowy: …..........), przy ul.........................,
zwanym w dalszej części niniejszej umowy „ Zawodnikiem”

§1 Oświadczenia
1.

Zawodnik podejmie działania z najwyższą starannością właściwą dla profesjonalnego charakteru jego działalności polegające
w szczególności na oświadczeniach:

a)

Zawodnik oświadcza, o uczestniczeniu w co najmniej w 12h treningu w tygodniu (wykluczenia: choroba, ślub, odbiór
porodu, pogrzeb kota), ewentualnie powiadomi trenera 12h przed treningiem o swojej nieobecności, lecz odpracuje dany
czas treningowy w innym terminie. Zawodnik zobowiązuje się uczestniczyć we wszystkich zebraniach i innych zajęciach
grupy treningowej bramkarzy, mających na celu przygotowanie do meczów i zawodów, z zastrzeżeniem poinformowania
Zawodnika o ww. zajęciach w terminie nie krótszym niż 12 godzin przed ich planowaną datą;

b)

Zawodnik oświadcza o sumiennym i rzetelnym przygotowaniu się do wszystkich klubowych sportowych wydarzeń
zgodnie z dyspozycjami Trenera oraz realizowaniu zaleceń Trenera dotyczących Sportowego trybu życia;

c)

Zawodnik oświadcza o sportowym zachowaniu w stosunku do kogokolwiek podczas meczu lub treningu, w szczególności na
akceptowaniu decyzji sędziego, asystenta sędziego lub sędziego technicznego podczas meczu, a także respektowaniu
obowiązujących w piłce nożnej zasad i przestrzeganiu zasad fair play;

d)

Zawodnik oświadcza, że każdy trening oznacza maksymalną koncentracje, która pozwoli mu stać się lepszym zawodnikiem.
Wszelkie odchylenia od maksymalnego poziomu koncentracji w treningu będą karane „pompkami”; szczegółowy opis u
trenera.

e)

Zawodnik oświadcza, że do każdego treningu lub meczu będzie przygotowany w tzw. pakiecie „wszystkiego po dwie pary”;
szczegółowy opis u trenera.

f)

Zawodnik oświadcza, iż wszelkie spóźnienia się na trening będą karane sankcjami finansowymi. Każda minuta
spóźnienia to 50 gr z VAT. Kwoty pieniężne będą zbierane do skarbonki, a na koniec kontraktu przeznaczone na cele
charytatywne.

g)

Zawodnik oświadcza, że będzie liderem dla innych. Będzie służył radą i pomocą dla młodszych bramkarzy, służył
wsparciem i empatią dla nich (np. wtedy kiedy przepuszczą kilka bramek w meczu). Zawodnik tym samym staje się wzorem
do naśladowania.

h)

Zawodnik oświadcza, prowadzenie trybu życia zgodnego z wykonywanym przyszłym zawodem,
poprzez stosowanie się do ustalonych zwyczajów w szczególności co do pór powrotu do miejsca zamieszkania, regularnej
(przynajmniej 1 na 6 miesięcy) kontroli stanu uzębienia i systematycznego leczenia stomatologicznego, szczególnej dbałości
o stopy, natychmiastowego zgłaszania wszelkich dolegliwości, stosowanie w nadmiarze używek alkoholowych w ilości
znikomej i uzasadnionej szczególnymi okolicznościami oraz zakaz używania tytoniu, środków odurzających, substancji
psychotropowych, prekursorów lub środków zastępczych, w wyniku stosowania których może powstać uzależnienie.

i)

Zawodnik oświadcza, o uregulowaniu wszelkich kwestii szkolnych, planowaniu swojego czasu tak, aby zajęcia edukacyjne

zachowały swój należyty prymat oraz aby wszelkiej maści pedagodzy nie wydzwaniali do Trenera, w kwestiach
ewentualnego opuszczania ich lekcji przez Zawodnika;
j)

Zawodnik oświadcza o nieudzielaniu informacji o wewnętrznych sprawach bramkarzy osobom trzecim;

k)

Zawodnik oświadcza o powstrzymywaniu się od indywidualnego uprawiania dyscyplin sportowych i rekreacji
ruchowej szczególnie w zakresie alpinizmu, skateboardingu, skoków spadochronowych, kajakarstwa górskiego,
parkour, skoków bazowych, sportów motorowych, narciarskich, łyżwiarskich, lotniczych, dalekowschodnich sztuk
walki, a także innych stwarzających potencjalne zagrożenia dla życia i zdrowia Zawodnika;

2.

Trener podejmie działania z najwyższą starannością właściwą dla profesjonalnego charakteru jego działalności polegające w
szczególności na oświadczeniach:

a)

Trener oświadcza o sumiennym przygotowaniu do treningu, przygotowaniu wszystkich niezbędnych pomocy służących
dalszemu rozwojowi zawodnika oraz rzetelnemu udzielaniu informacji zwrotnej dla Zawodnika.

b)
c)
d)

Trener oświadcza, że służy pomocą transportowo-logistyczną na terenie gminy Tomice (tzw. forma „na i z treningu”).
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Trener oświadcza o 24h dostępie na trening. Jakikolwiek dzień (oprócz niedzieli 13:30-17.00 „obiad u mamy”)
oraz pora dnia (oprócz zaplanowanych już zajęć z innymi grupami).

§2 Przedmiot umowy
Zawodnik zobowiązuje się do reprezentowania barw Klubu Karol Wadowice w charakterze piłkarza w krajowych i
międzynarodowych zawodach sportowych oraz do wykonywania innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy (tj.
przygotowania do dalszych etapów kariery zawodniczej).

§3 Okres obowiązywania umowy
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 15.11.2012 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

§4 Zawieszenia oraz rozwiązanie umowy
Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem Stron.
1.

Trener wystąpi o zawieszenie Zawodnika, a w ostatecznym etapie rozwiązaniem niniejszej umowy z winy Zawodnika w razie
ciężkiego naruszenia przez Zawodnika podstawowych obowiązków zawodniczych określonych niniejszą umową, w
szczególności w przypadku:

a)

nieregularnym uczestniczeniu w zajęciach treningowych oraz meczach.

b)

braku powiadomienia Trenera o nie możliwości uczestniczenia w treningu w czasie krótszym niż 12h.

c)

naruszanie zasad Sportowego trybu życia przez Zawodnika.

d)

braku respektowaniu obowiązujących w piłce nożnej zasad i przestrzeganiu zasad fair play;

§5 Postanowienia końcowe
1.

Wszelkie sprawy sporne dotyczące ważności, istnienia lub rozwiązania niniejszej umowy są rozstrzygane przez Trenera.
Spory wynikajcie z ewentualnego rozwiązania umowy zostają poddane kompetencji Piłkarskiego Sądu Polubownego, czyli
Trenerowi.

2.

Niniejszej umowa rządzona jest prawem boiska.

3.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4.

Zawodnik oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy skorzystał z profesjonalnej porady prawnej, zapoznał
się z jej treścią i jest świadomy wszelkich zapisów umowy oraz konsekwencji prawnych z nich wynikających.

5.

Zawodnik oświadcza, że zapoznał się i rozumie postanowienia niniejszej umowy.

Trener:

Zawodnik

