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УГОВОР ЗА БАВЉЕЊЕ СПОРТОМ БЕЗ НАДОКНАДЕ
Закључен дана _________ између уговорних страна
1. КЛУБ ИЛИ САВЕЗ
из
кога заступа
(у даљем тексту: КЛУБ/САВЕЗ), са једне стране
и
2. СПОРТИСТА:
из
улица

број

рођеног дана

год. у

JMБГ ________(у даљем тексту: СПОРТИСТА) са друге стране
Члан 1.
Овим Уговором уређују се међусобна права, обавезе и одговорности спортиста
такмичара аматера као и права, обавезе и одговорности организације у области спортаклуба/Савеза који помаже спортисти у процесу тренирања и припреме за такмичења.
Уговор са спортистом који је малолетан може се пуноважно закључити само уз
писмену сагласност родитеља, односно старатеља, а на основу претходно утврђене
здравствене способности спортисте који је малолетан од стране надлежне здравствене
установе или завода надлежног за спорт и медицину спорта.
Члан 2.
Овим уговором не заснива се радни однос између спортисте и клуба/Савеза.
Члан 3.
КЛУБ/САВЕЗ се обавезује да спортисти обезбеди:
1.
2.
3.

4.

сва права која проистичу из Закона, спорстких правила БСС, општих
аката клуба/Савеза, а која проистичу из чланства у клубу;
да буде упознат са свим општим актима клуба/Савеза;
да буде осигуран од последица телесних повреда, професионалних
оболења, болести и смрти, за време обављања спортских активности, (ако
је врхунски спортиста ово је обавезно и висина осигуране суме је
утврђена законом, ако није може се обрисати );
да обезбеди спортистима опрему за тренирање и спортска такмичења;
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5.

да обезбеди спортистима коришћење спортских сала, свлачионица;
теретана, као и других просторија неопходних за тренинг минимум пет

пута недељно
6.
да омогући спортисти учешће у националној спортској репрезентацији,
када је позван у репрезентацију; уколико то не учини уговор се
аутоматски раскида
7.
да обезбеди сву потребну здравствену заштиту и лечење спортисте за
време обављања спортских активности;
8.
да обезбеди спортисти неопходне услове за спортско усавршавање;
9.
да несметано може да се школује и оспособљава за одређена занимања;
10.
_____________________________________________
11.
_____________________________________________
СПОРТИСТА се обавезује:

Члан 4.

1.
да извршава све обавезе које има као члан клуба/Савеза, у складу са
општим актима клуба и БСС,
2.
да долази на тренинге редовно, и то пет пута недељно;
3.
да извршава налоге тренера и других стручних лица у клубу/Савезу;
4.
да се савесно залаже за остваривање успеха и резултата клуба/Савеза;
5.
да овлада материјом и духом Правила боксерског спорта;
6.
да се одазива на позиве за наступ у репрезентативним селекцијама;
7.
да неће користити допинг и друга недозвољена средства;
8.
да се најмање једном годишње подвргне лекарском прегледу ради
провере здравствене способности за бављење спортом;
9.
да по престанку чланства у Клубу/Савезу врати Клубу/Савезу сву опрему
и друге предмете које је задужио од клуба/Савеза;
10.
да чува углед и све друге интересе клуба/Савеза;
11.
да се такмичи на такмичењима ______________ (по налогу тренера, или
навести на која такмичења;
12.
да присуствује припремама на које је позван;
13.
_______________________________________;
14.
________________________________________.
Члан 5.
Клуб/Савез и спортиста су се договорили следеће:
Клуб/Савез се обавезује да сноси трошкове станарине и исхране спортисте за све време
проведено у клубу/Савезу у месечном износу од __________ (није обавезно).
Клуб/Савез се обавезује да сноси трошкове станарине и исхране спортисте за време
спортских припрема и спортских такмичења (дефинисати: нпр. у износу од________
или нпр 2 пута годишње за припреме у трајању од 7 дана и на такмичењима __ лиге и
слично) .
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Спортиста има право на новачане и друге награде за постигниту спортксе резултате и
то:
_____________________________________(није обавезно).
Члан 6.
Спортиста не може током трајања овог Уговора прећи у други клуб, осим уколико клуб
у који прелази уплати обештећење регулисано Правилником о регистрацији уговора
измедђу клуба/Савеза и спортисте.
Члан 7.
По истеку Уговора, клуб/Савез и спортиста су се договорили да спортиста може да
пређе у други клуб:
ОПЦИЈЕ (изабрати једну, остале избрисати)
- са накнадом у износу од ____________________________________________
- са надокнадом у висини према важећим прописима у БСС у време преласка у други
клуб__________________________________________________________
- без накнаде.
Члан 8.
Уговорне стране су сагласне да је клуб/Савез, пре закључења овог уговора, спортисту
упознао да се његова права, обавезе и одговорност уређују Законом, општим актима
БСС и клуба/Савеза и овим уговором, те да су му сва наведена права предочена, што
спортиста потврђује потписом овог уговора.
Члан 9.
Спортиста може прећи из једног клуба/Савеза у други клуб само уз исписницу издату
од стране матичног клуба/Савеза у складу са Законом и Правилником Боксерског
савеза Србије.
Члан 10.
Забрањено је спортисту изложити спортским активностима које могу да угрозе или
погоршају његово здравствено стање.
Допинг спортисте је забрањен, у складу са законом.
Члан 11.
На све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о спорту,
Општи акти Боксерског савеза Србије и Општи акт клуба.
Члан 12.
Овај Уговор се закључује на одређено време на период од једне године (или месеци,
дана) регистрације у Боксерском савезу Србије.
Све измене и допуне овог Уговора морају се сачинити у писаној форми и регистровати
у Боксерском савезу Србије.
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Овај Уговор производи правно дејство од дана регистрације у Боксерском савезу
Србије
Члан 13.
Овај Уговор је закључен у 3 (три) истоветних примерака и има се регистровати код
Боксерског савеза Србије којем остаје 1 примерак.

У Београду, дана ___________
_________________
Спортиста

______________________
Овлашћено лице клуба
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