UMOWA TRÓJSTRONNA
W sprawie szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo
W Szkole Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach
w…………………………………………………………………………………………
dyscyplina sportu

zawarta w ………………………………………………………w dniu……………………………………r.pomiędzy:
1.Polskim Związkiem Narciarskim, zwanym Dalej PZN, reprezentowanym przez:
Prezesa Związku – Apoloniusza Tajnera
Sekretarza Generalnego‐…………………………………………….
2.Macierzystym Klubem Sportowym zwanym dalej „Klubem”, reprezentowanym przez:
Prezesa Klubu‐…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………..‐…………………………………………………………………………………………………………………….
3.Zawodnikami, Rodzicami‐prawnymi opiekunami zawodnika:
L.P

Nazwisko i imię zawodnika

Nazwiska Rodziców/opiekunów prawnych
zawodnika

1.

1.
2.

§1
Umowę zawiera się na okres nauki w Szkole Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach.

§2
Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad udziału zawodnika w szkoleniu centralnym
,organizowanym przez PZN w ramach Szkoły Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w oparciu o obiekty
sportowe oraz SMS Szczyrk.

§3
Niniejsza umowa nie narusza zasad przynależności członkowskiej zawodnika do macierzystego klubu
polskiego.

§4
Polski Związek Narciarski jako organ nadzorujący Szkołę Mistrzostwa Sportowego Szczyrk,
zobowiązuje się zorganizować szkolenie sportowe i naukę w zakresie szkoły gimnazjalnej i
ponadgimnazjalnej, w ramach których zapewni zawodnikowi:
1.zajęcia sportowe według programu pod kierunkiem trenerów w szkole,
2.stałą opiekę lekarską i odnowę biologiczną,
3.udział w zawodach krajowych i międzynarodowych,

4.częściowy zakup sprzętu sportowego według ustaleń,
5.naukę w zakresie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych zgodnie z obowiązującym programem
opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zgodnie z planami rzeczowo‐finansowymi
złożonymi przez SMS Szczyrk.

§5
Zawodnik (w przypadku zawodnika niepełnoletniego opiekunowie prawni lub rodzice zawodnika)
zobowiązuje się do:
1.uczestnictwa z pełnym zaangażowaniem w zajęciach sportowych wg wskazówek osób
uprawnionych(dyrektor szkoły, trenerzy wyszkolenia PZN, lekarze) w całym objętym umową cyklu
szkoleniowego
2.brania udziału w zawodach biegów według planu przewidzianego dla SMS Szczyrk
3.poddania się zaleceniom SMS Szczyrk w zakresie badań lekarskich, zabiegów, dalszego leczenia, a
także odnośnie profilaktyki oraz przestrzegania diety i higieny osobistej
4.przestrzegania zasad zachowania się i bezpieczeństwa wymaganych w SMS Szczyrk oraz
przestrzegania regulaminów we wszystkich obiektach sportowych, gdzie prowadzone są zajęcia,
właściwego stosunku do przełożonych (kierownictwo PZN, i SMS Szc zyrk, trenerzy, szefowie
wyszkolenia, lekarze) oraz innych uczestników SMS Szczyrk oraz bezwzględnego unikania używania
alkoholu, tytoniu lub innych niedozwolonych używek
5.ukończenia szkoły w ramach SMS Szczyrk lub innej równorzędnej na podstawie uzgodnienia i
zezwolenia udzielonego przez kierownictwo SMS Szczyrk
6.zwrotu nakładów na szkolenie na rzecz Klubu i PZN, w przypadku zmiany barw klubowych bez
zgody Klubu i PZN. Wysokość ekwiwalentu ustali PZN w porozumieniu z Klubem
7.przestrzegania statutu i regulaminów SMS Szczyrk oraz zarządzeń dyrektora SMS Szczyrk.

§6
1.W przypadku uchybienia obowiązkom określonym w § 5, zawodnik może być ukarany
regulaminowo (dyscyplinarnie), włącznie z odsunięciem od udziału w zawodach oraz usunięciem z
SMS Szczyrk.

§7
Klub, którego zawodnik jest członkiem, akceptuje postanowienia paragrafów poprzedzających,
zapewniając pozostałym stronom umowy (PZN, zawodnik) pomoc merytoryczną i finansową w
realizacji wszystkich uzgodnionych w niniejszej umowie zapisów.

§8
1.Przed terminem zakończenia umowy, PZN może wypowiedzieć umowę z jednomiesięcznym
wyprzedzeniem jedynie w przypadku przewidzianym w § 6 niniejszej umowy , a także wtedy, gdy
postępy sportowe zawodnika nie zabezpieczają potrzeb reprezentacji olimpijskiej.
2.W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 zawodnik zachowuje prawo do
uczestnictwa w zajęciach szkolnych aż do jej ukończenia.

§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz postanowienia Statutu i regulaminów PZN oraz SMS Szczyrk.

§10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§11
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

Za :
Polski Związek Narciarski

Macierzysty Klub Sportowy

…………………………………………………..

………………………………………………

Zawodnicy(rodzice‐opiekunowie prawni)
LP.
1.

Nazwisko i imię zawodnika

Rodzice/opiekunowie prawni
zawodnika

Podpis
rodziców/opiekunów

