Образац РИБТАК 03а

УГОВОР
ИЗМЕЂУ МАЛОЛЕТНОГ СПОРТИСТЕ И КЛУБА
Закључен између:

КЛУБ

(име и презиме)

(назив клуба)

(град, општина)

(град, општина)

(адреса)

(адреса)

клуба)

(ЈМБГ)

(матични број

(ПИБ)

ТАКМИЧАР

(матични такмичарски број)

Заступник

(за лица млађа од 18 година Родитељ – старатељ)

Заступник 1

-

Заступник 2

(име и презиме)
( име и презиме )

( име и презиме )

( адреса)

( адреса)

( ЈМБГ)

( ЈМБГ)

(адреса)

(ЈМБГ)
.

Члан 1.
Уговорне стране се овим Уговором обавезују и регулишу међусобна права, обавезе и одговорности.
Члан 2.
Уговорне стране склапају Уговор на временски период од
и то за период од од
год. До
године.

године

Члан 3.

КЛУБ се обавезује да ће обезбедити:
□ сва права која произилазе из чланства у клубу;
□ да такмичар-ка буде упознат са свим општим актима клуба ( Статут, Правилници, Одлуке и сл.);
□ неопходне услове за спортско усавршавање;
□ да такмичар-ка остварује своја права у оквиру Савеза спортских риболоваца Србије;
КЛУБ ће финансирати ТАКМИЧАРА и то( набројати)
□ Трошкове такмичења у појединачној конкуренцији;
□ Трошкове такмичења у екипној конкуренцији;
□ Трошкове такмичења на међународним наступима;
□ Трошкове на наступима у репрезентацијама у делимичном или целом износу;
□ Месечно/тромесечно/годишње уплаћивати износ од
динара;
□ Кроз куповину опреме у вредности од
динара;

2
Члан 4.

ТАКМИЧАР се обавезује:
□ Да извршава обавезе који произилазе из чланства у клубу;

□
□
□
□
□

Да у свему поступа у складу са општима актима клуба, и општим актима Савеза спортских
риболоваца Србије;
Да се савесно залаже за остварење успеха и резултата клуба и да испуњава све спортске обавезе по
налогу тренера и других стручних лица;
Да се уредно одазива на позиве за наступе у репрезентативним селекцијама;
Да учествује у маркетиншким и хуманитарним активностима и наступима клуба;
Да чува углед и друге интересе клуба;

Поред свега такмичар-ка се обавезује
(навести)

Члан 5.
Све новонастале односе Уговорене стране ће реалисати Анексима овог уговора.
Члан 6.
Овај Уговор се споразумно може раскинути и пре истека рока уговореног рока.
За прекид Уговора пре истека рока, супротна страна добија надокнаду од

динара.

Члан 7.
Све евентуалне спорове уговорене стране ће решавати споразумима, у супротном уговара се надлежност
Органа Савеза спортских риболоваца Србије и арбитраже Савеза спортских риболоваца Србије.
Члан 8
Уговор почиње да тече од дана потписивања обе уговорене стране, а сачињен је у три истоветна примерка,
по једна за сваку страну и један за Савез спортских риболоваца Србије.
Уговор има укупно осам чланова.
Место потписивања уговора:

, датум:

. године

КЛУБ

СТАРАТЕЉИ

потпис

потпис старатељ1

потпис старатељ 2

м.п

Место и датум овере уговора у Савезу
Крушевац ,
м.п

.године
потпис

