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U M O W A  - K O N T R A K T 
 

Zawarta w dniu   .................................... w Białymstoku  pomiędzy: 

UKS HUBAL  Białystok – zwanym dalej „Klubem” – reprezentowanych przez: 

...................................................................................................... – Prezesa i Wiceprezesa Klubu  

a 

zawodnikiem/czką .............................................................. reprezentowanym przez przedstawicieli 

ustawowych (imiona-rodziców)* .............................................................................................................. 

zamieszkałym w .................................................................................. kod pocztowy .................... 

ulica.............................................................................nr ........... data ur. .................................................. 

w ..................................................telefon kontaktowy .....................................................   zwanego dalej 

„zawodnikiem” 

§ 1 
1. Klub oświadcza, że na mocy przepisów Ustawy o Sporcie i innych dokumentów wraz z późniejszymi 

zmianami jest polskim stowarzyszeniem sportowym z wszelkimi prawami i obowiązkami  

z tego faktu wynikającymi. Klub oświadcza, że jest członkiem stowarzyszeń okręgowych: POZBad., 

POZNarc,, POZŁucz. oraz stowarzyszeń centralnych: PZBad., PZN i PZŁucz. 

2. Klub oświadcza, że posiada statut oraz inne regulaminy stanowiące, które są do wglądu  

w siedzibie klubu. 

3. Szkoła oświadcza, że jest oświatową placówką publiczną posiadającą swój statut i ściśle współpracującą z 

organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny oraz ze Związkami i Klubem. 

§ 2 

Przedmiotem niniejszej umowy jest uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków stron 

wynikających z uczęszczania ucznia/studenta-sportowca wymienionego wyżej na zajęcia szkolne i 

sportowe oraz członkostwa zawodnika w klubie i w kadrach. 

§ 3 

Zawodnik oświadcza, że zapoznał się z treścią umowy i ze statutem klubu oraz ogólnymi przepisami 

związkowymi i przyjmuje do wiadomości i stosowania przepisy wynikające z faktu powoływania do 

kadr oraz ogólne prawa i obowiązki członków klubu sportowego. 

§ 4 

Klub i szkoła, na terenie, której działa klub zobowiązują się do zabezpieczenia programu szkolenia 

sportowego w ramach posiadanych możliwości i środków, a w szczególności: 

1. Zabezpiecza bezpłatnie miejsce do ćwiczeń i treningów (hala sportowa, basen, siłownia, sauna 

i inne). 

2. Opracowuje stosowne programy szkoleniowe i opłaca trenera. 

3. Zabezpiecza w miarę posiadanych środków nawet do 100% start zawodnika, który 

zakwalifikuje się w zawodach: MMM dla młodzików, Mistrzostwa Polski we wszystkich 

grupach wiekowych, inne w obsadzie międzynarodowej. 

4. Zabezpiecza starty, w miarę posiadanych środków, w imprezach preferowanych wyjazdowych 

w liczbie uzgodnionej z trenerem prowadzącym.  

5. Organizuje szkolenie sportowe tym zawodnikom, którzy zostali powołani do kadr 

wojewódzkich i narodowych wg stosowanych tam przepisów. 

6. Organizuje na zasadach przyjętych w ZS Nr 6 w Białymstoku dożywianie w szkolnej 

stołówce. 

§ 5 

Uczeń/student – zawodnik i w jego imieniu działający przedstawiciele ustawowi zobowiązują się do: 

1. Sumiennego realizowania programu szkolenia sportowego zgodnie z przyjętymi zasadami  

i obowiązującymi przepisami.. 

2. Posiadania legitymacji klubowej (do wyrobienia legitymacji potrzebne jest 1 zdjęcie), a w tym 

opłacania składek członkowskich w wysokości 40 PLN do końca września danego roku oraz 

miesięcznych innych opłat na konto klubu zgodnie z Uchwałą Zarządu. 

3. Wykupienia w PZS licencji zawodniczej na okres trwania kontraktu.  

4. Przedstawiania prezesowi klubu w stosownych terminach wypełnionego wniosku o stypendia 

Prezydenta Miasta Białegostoku, Marszałka Województwa Podlaskiego i inne. 

5. Wspierania szkolenia sportowego poprzez pomoc w realizacji celów sportowych zawodnika. 

6. Nie zmieniania barw klubowych w okresie kształcenia w szkole. W innym czasie – za zgodą 

zainteresowanych stron na zasadach przyjętych w danym Polskim Związku Sportowym. 

7. Do niezmieniania barw klubowych przez okres 2 lat po zakończeniu szkolenia sportowego, 

chyba że strony ustalą inaczej. 
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8. Do zwrotu kosztów szkolenia zgodnie z § 7 niniejszej umowy w przypadku: 

a) Samowolnego wyjazdu za granicę w celu podjęcia startów w nowym klubie; 

b) Samowolnego zrezygnowania z reprezentowania macierzystego klubu; 

c) Zaniedbywania obowiązków ucznia/studenta – zawodnika; 

d) Narażenia na nieuzasadnione straty wynikłe ze swoich niesportowych zachowań i 

zaniedbań; 

e) Innych uchybień wynikających z przepisów prawa stron. 

§ 6 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej - aneks do 

umowy-kontraktu. 

§ 7 

1. Zerwanie niniejszej umowy przez ucznia/studenta – zawodnika bez uzasadnionej przyczyny 

spowoduje: zawieszenie w prawach zawodniczych i roszczenia Związku i Klubu o 

odszkodowanie finansowe w wysokości, co najmniej połowy poniesionych kosztów szkolenia 

sportowego.  

2. Zerwanie niniejszej umowy przez  Klub bez uzasadnionej przyczyny może spowodować 

roszczenia zawodnika o odszkodowanie finansowe z tytułu doznanych strat w wysokościach 

ustalonych przez biegłych. 

§ 8 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

§ 9 

Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzyga w pierwszej instancji – Komisja Dyscyplinarna Klubu, 

Zarząd Klubu, a w drugiej – Sąd Cywilny w Białymstoku. 

§ 10 

Strony oświadczają, że treść niniejszej umowy, po podpisaniu, traktowana będzie jako poufna i może 

być udostępniania tylko przedstawicielom – pełnomocnikom stron bezpośrednio związanych z jej 

realizacją. 

§ 11 

Umowa może być przedłużana lub zawierana na dowolny inny okres za zgodą stron.  

§ 12 

Stronom przysługuje prawo 3 – miesięcznego wypowiedzenia warunków umowy ze skutkami 

zawartymi w niniejszej umowie. 

§ 13 

Niniejszą umowę zawarto na okres od.............................................. do ....................................... r. gdyż 

poprzednia z dniem ……………… straciła swoją ważność. 

§ 14 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 
Zalecenia: 

1. Zaleca się podpisywanie umów na okres kształcenia w szkołach, tj. w cyklach 3 – letnich. 

2. Zawodnik drukuje 2 egzemplarze umowy, podpisuje i odsyła na adres Klubu. 

3. Czas na podpisanie umowy 7 dni od daty powiadomienia przez klub. Klub 1 egzemplarz podpisanej umowy odsyła zawodnikowi w 
ciągu 7 dni. 

4. Czas na wyrobienie legitymacji – 14 dni po podpisaniu umowy – dołączyć 1 zdjęcie).  

Sygnatariusze Umowy: 
 

Zawodnik/student – uczeń: ....................................................................................................................... 
       (czytelny podpis) 
 

 

Rodzice zawodnika – ucznia/studenta**: .................................................................................................. 

 

 

 

 UKS Hubal Białystok:  

 

 

Zespół Szkół Nr 6 w Białymstoku: 

 

Białystok, dnia  ……………20…….r. 
* niewłaściwe skreślić. 

** podpisy w przypadku zawodnika niepełnoletniego. 


