Załącznik nr 5
ZOBOWIĄZANIE DO REPREZENTOWANIA BARW KLUBOWYCH
miejscowość

dnia

Swarzędz

2020-09-01

Zawarte pomiędzy: Klubem
pełna nazwa klubu:

Uczniowski Klub Sportowy Lider Swarzędz

nr licencji klubu:

458/10

reprezentowanego przez
(imię i nazwisko)

Marcin Madanowski

(funkcja w klubie)

Sekretarz
a Zawodnikiem

imię i nazwisko:
data urodzenia:
nr licencji zawodnika:

§ 1. Zawodnik zobowiązuje się do reprezentowania barw Klubu w sezonie

2020/2021

§ 2. Zawodnik zobowiązuje się do uczestnictwa w zgrupowaniach, badaniach lekarskich i do gry w reprezentacji Polski lub reprezentacji
województwa, o ile otrzyma powołanie od PZKosz lub WZKosz.
§ 3. Klub zobowiązuje się do zwalniania Zawodnika na zgrupowania, badania lekarskie i do gry w reprezentacji Polski lub reprezentacji
województwa, o ile otrzyma on powołanie od PZKosz lub WZKosz.
§ 4. Zawodnik informuje, że zapoznał się z regulacjami Polskiego Związku Koszykówki, Polskiej Ligi Koszykówki SA i właściwego
WZKosz, w tym w szczególności przepisami dyscyplinarnymi i Regulaminem Opłat PZKosz i zobowiązuje się do stosowania ich
w pełnym zakresie.
§ 5. Zawodnik oświadcza, że podpisując niniejsze zobowiązanie nie narusza postanowień wiążących go umów.
§ 6**. Zawodnik wskazuje jako swojego agenta posiadającego licencję FIBA / PZKosz* Panią / Pana*.

-----------------------------------------------------§ 7**. Klub i Zawodnik oświadczają, że w związku z reprezentowaniem barw Klubu posiadają kontrakt, podpisany w dniu
obowiązujący do dnia XXXXXXXXXX

,
XXXXXXXXXX

§ 8.

Klub i Zawodnik, w razie konieczności rozstrzygnięcia sporu wynikłego z kontraktu określonego w §7, przyjęły jedną z poniższych
klauzul arbitrażowych: *
X „Jakikolwiek spór wynikły na tle niniejszej umowy będzie rozpoznany i rozstrzygnięty w Sportowym Trybunale Arbitrażowym przy
Polskim Związku Koszykówki, na podstawie Regulaminu tego Trybunału, przez Arbitra, którego wyznacza Prezes Trybunału. Siedzibą
Trybunału jest miasto Warszawa. Językiem postępowania jest polski lub angielski, w zależności od decyzji Arbitra. Arbiter orzeka zgodnie
z ogólnymi zasadami sprawiedliwości (ex aequo et bono)” albo
„Any dispute arising from or related to the present contract shall be submitted to the Basketball Arbitral Tribunal (BAT) in Geneva,
Switzerland and shall be resolved in accordance with the BAT Arbitration Rules by a single arbitrator appointed by the BAT President. The
seat of the arbitration shall be Geneva, Switzerland. The arbitration shall be governed by Chapter 12 of the Swiss Act on Private
International Law, irrespective of the parties' domicile. The language of the arbitration shall be English. The arbitrator shall decide the
dispute ex aequo et bono.”
Zobowiązanie jest ważne na cały sezon, którego dotyczy, chyba że warunki jego wypowiedzenia zostały określone w kontrakcie,
o którym mowa w § 8.

podpis zawodnika

* wstawić znak X we właściwą kratkę
** skreślić poziomą linią cały paragraf w przypadku
braku
podpisagenta/kontraktu
i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania klubu

zgoda przedstawiciela ustawowego

