
 
U M O W A PRZYNALEŻNOŚCI KLUBOWEJ 

 
 Zawarta  w dniu …………………..r. w Wieluniu  pomiędzy: WKS WIELUŃ ,   z siedzibą w  
98-300 Wieluń, ul. Częstochowska 35 – zwanym dalej „Klubem” – reprezentowanych przez: 
Prezes  Zarządu  Mariusz Grabczak i V-ce Prezes  Zarządu –Paweł Zychla  

a  zawodnikiem/czką .................................................................................................................  
reprezentowanym przez przedstawicieli ustawowych (imiona-rodziców)* 

.................................................................................................................................................... 

Zamieszkałym(ą) w ............................................................... kod pocztowy .................................. 

 ulica............................................................................. nr .............................................  

data i miejsce ur. .................................................. , PESEL…………………………………………. 

telefon kontaktowy …………………………………., adres e-mail…………………………………… ,                    
zwanego dalej „zawodnikiem” 

 
§ 1. 

1. Klub oświadcza, że  jest polskim stowarzyszeniem  z wszelkimi prawami i obowiązkami z tego 
faktu wynikającymi. Klub oświadcza, że jest członkiem stowarzyszeń okręgowych i centralnych:  

Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Sieradzu ,Łódzkiego 
Związku Piłki Siatkowej w Łodzi i Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Warszawie. 

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

 

§ 2. 
Przedmiotem niniejszej umowy jest uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków stron 
wynikających z uczestnictwa zawodnika  w Klubie. 
 

§ 3. 
Zawodnik oświadcza, że zapoznał się z treścią umowy i ze statutem klubu oraz ogólnymi 
przepisami związkowymi PZPN / PZPS i przyjmuje do wiadomości i stosowania przepisy 
wynikające z wyżej wymienionych dokumentów. 
 

§ 4. 
 Klub  zobowiązuje się do zabezpieczenia programu szkolenia sportowego w ramach posiadanych 
możliwości i środków, a w szczególności:  
1. Zabezpiecza miejsce do ćwiczeń i treningów  

2. Opracowuje stosowne programy szkoleniowe i opłaca trenera.  

3. Zabezpiecza starty, w miarę posiadanych środków, w imprezach preferowanych wyjazdowych w 
liczbie uzgodnionej z trenerem prowadzącym.  

4. Organizuje szkolenie sportowe tym zawodnikom, którzy zostali powołani do kadr wojewódzkich  
i narodowych wg stosowanych tam przepisów 

§ 5 
 Zawodnik, oraz w jego imieniu działający przedstawiciele ustawowi zobowiązują się do:  
1. Sumiennego realizowania programu szkolenia sportowego zgodnie z przyjętymi zasadami i 
obowiązującymi przepisami. 

2. Godnego reprezentowania barw klubowych  

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

4. Klub jest właścicielem Karty zawodniczej i dysponuje  prawem do zawodnika . 



5. Do niezmieniania barw klubowych przez okres o 1 roku od daty  wygaśnięcia niniejszej umowy 
    o ile strony nie ustalają inaczej. 
6. Do zwrotu kosztów szkolenia zgodnie z § 7 niniejszej umowy w przypadku:  
a) Samowolnego wyjazdu za granicę w celu podjęcia startów w nowym klubie;  

b) Zaniedbywania obowiązków  zawodnika;  

c) Narażenia na nieuzasadnione straty wynikłe ze swoich niesportowych zachowań i zaniedbań;  

7. Regularnego opłacania składek członkowskich ,wskazanych w załączniku nr 6- regulamin opłat  

    do niniejszej Umowy,  

 
§ 6 

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

§ 7 
Naruszenie zobowiązań określonych w § 5  umowy lub zerwanie niniejszej umowy przez  
zawodnika bez uzasadnionej przyczyny spowoduje: zawieszenie w prawach zawodniczych  
i roszczenia Klubu o odszkodowanie finansowe w wysokości,  poniesionych kosztów szkolenia 
sportowego.  

§ 8 
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. 
 

§ 9 
   
Umowa może być rozwiązana na wniosek zawodnika do Zarządu Klubu WKS Wieluń. 
 

§ 10 
 
 Niniejszą umowę zawarto na okres od ……………………r. do 30.06.2021 r.- do  końca sezonu 
rozgrywkowego 2020/2021.   
 

§11 

Umowa zostaje po zakończonym sezonie rozgrywkowym automatycznie przedłużona na następny 
sezon rozgrywkowy, chyba że, strona niniejszej umowy wypowie ją w formie pisemnej za 
potwierdzeniem odbioru w terminie do 30 marca, w roku, w którym umowa  automatycznie  
przedłuża się na następny sezon rozgrywkowy. Sezon rozgrywkowy rozumiany jest jako okres od 
miesiąca  lipiec do końca miesiąca czerwiec. 

 

 

 

…………………………………………….                       ……………………………………… 

…………………………………………….                       ………………………………………                                                                                                                                   

Zawodnik/ Przedstawiciele ustawowi                         KLUB 

 


