Tatabányai Petőfi Tömeg-És Szabadidősport Egyesület
2800 Tatabánya, Köztársaság út- Jubileum park
tel/fax: 06 34/311-151
info@ptse.hu
www.ptse.hu

AMATŐR SOPORTOLÓI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről:
Tatabányai Petőfi Tömeg-és Szabadidősport Egyesület
(2800 Tatabánya, Köztársaság út, Jubileum Park, képviseli: Németh Krisztina Mária) a továbbiakban
egyesület
másrészről:
Sportoló neve: …………………………………………………………………..……………………….
Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………
Szül. hely, idő:………………………………………………………… …………………………………
Lakcím:…………………………………………………………………………………………………..
Telefon:…………………………………………………………………………………………………..
E-mail:……………………………………………………………………………………………………
TAJ szám: …………………………………………………………
VBR: ……………………………………………………………...

kis- vagy fiatalkorú sportoló esetében törvényes képviselő adatai:
Név: ………………………………………………………………….………………………………….
Lakcím:…………………………………………………………………………………………………
Telefon:…………………………………………………………
E-mail:…………………………………………………………
továbbiakban Sportoló, együtt a Felek
között az alábbi feltételekkel:
1. Megállapodnak a Felek abban, hogy a Sportoló tevékenységét az egyesületnél jelen amatőr
sportolói szerződés alapján folytatja az Egyesület Tatabányai Polipok jégkorongszakosztályában.
2.
-

Az Egyesület a nála leigazolt Sportolónak a következő Szolgáltatásokat nyújtja:
szakmai fejlesztés a rendszeres délutáni száraz és jeges edzéseken,
részvétel az országos korosztályos jégkorong bajnokságban,
felkészüléshez edzőtáborok, egyéb programok szervezése.
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3. Az Egyesület fenti sporttevékenység folytatásához az általa szükségesnek tartott személyi, és tárgyi
feltételeket biztosítja.
4. A szakmai munkához szükséges anyagi hátteret az Egyesület pályázatok, szponzorok, állami,
önkormányzati, szakszövetségi és intézményi támogatások révén, valamint ún. TAO bevételekből,
és a nevelési hozzájárulásokból biztosítja.
5.
-

-

A Sportoló és képviselője
elfogadja az Egyesület Etikai Kódexét és annak szellemében viselkedik,
részt vesz a rendszeres edzésmunkában,
befizeti az az egyesület elnöksége által meghatározott nevelési hozzájárulást. A jégkrong szezon
tárgyév július 1-től, következő naptári év június 30-ig tart. A díjfizetés időszaka ezen időszak alatt
11 hónapra esedékes. Azaz tárgyév augusztus 1-től, következő naptári év június 30-ig tartó
időszakot érinti.
a versenyeken az őt felkészítő egyesület színeiben szerepel,
költségtérítéses programok esetén (pl. edzőtábor, külföldi utazás, egyéb rendezvények) kifizeti az
Egyesület által meghatározott részvételi díjat.

6. Az amatőr Sportoló a sportszerződés érvényessége alatt - a Sporttörvénynek megfelelően – csak az
Egyesület hozzájárulásával igazolható át ideiglenesen, vagy véglegesen egy másik
sportszervezethez
7. az amatőr sportoló átigazolása esetén az egyesület a nevelési díjra igényt tart
8. Az amatőr Sportoló a Magyar Jégkorong Szövetség szabályai és előírásai szerinti időszakban és
más módon is igazolhat át másik sportszervezethez.
9. Fentiekben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. évi törvény (Ptk), valamint a 2004. évi I.
törvény (Sportról szóló) előírásai az irányadóak.
10. Szerződő felek a Fentieket elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt,
helybenhagyólag írták alá.

Kelt: Tatabánya, 2022. év ……………. hó ……………nap

………………………………………………

……………………………………………………

Tatabányai PTSE képviselője

Sportoló

……………………………………………………
Sportoló törvényes képviselője
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