Umowa Trójstronna
Umowa Trójstronna zwana dalej „Umową” zawarta w Warszawie dniu ………………………………………..
pomiędzy:
Polskim Związkiem Jeździeckim z siedzibą w Warszawie; ul. Karola Miarki 11D (01-496 Warszawa), wpisanym
do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000100491, NIP:
1180027129, REGON: 000866478, reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „PZJ”
a ………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Imię i nazwisko)
zam. ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Seria i numer dowodu osobistego ……………………………………………………………………………………………
PESEL ……………………….………………………… Telefon …………………………………………………………….
e-mail …………………………..………………………
zwanym dalej „Zawodnikiem”
lub
Osoby niepełnoletnie reprezentowane są przez opiekunów prawnych:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
zam. ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Seria i numer dowodu osobistego …………………………………………..
PESEL ……………..………………..………………… Telefon …………………………………………………
e-mail ……………………..……………………………
i …………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Imiona i nazwiska lub nazwa firmy zam. / adres siedziby firmy)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Seria i numer dowodu osobistego/ Pesel …………………………..………………………………
NIP w przypadku firmy ……………………….……………………………………………………….
Telefon …………………………………………………
e-mail …………………………..………………………
zwanym/-nych/ dalej „Właścicielem Konia”
określająca zasady członkostwa Zawodnika w Kadrze Narodowej.

§1
1.

Przedmiotem umowy jest w szczególności określenie praw i obowiązków stron w zakresie uczestnictwa
Zawodnika oraz konia określonego w ust. 4 w Kadrze Narodowej w dyscyplinie:
………………………………………………….……………………………………………………………

2.

Zawodnik niniejszym oświadcza, że reprezentuje barwy klubu:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….

3.

Zawodnik oświadcza, że trenerem prowadzącym Zawodnika powołanego do
Kadry Narodowej jest .…………………………………………………..…………………………
Telefon ……………………….……………… email………………………………………………

4.

Zawodnik oświadcza, że jako zawodnik powołany do Kadry Narodowej będzie miał do dyspozycji podczas
konsultacji szkoleniowych i startów następującego konia:
.………………………………..………………………………………………………….………………………
(Imię konia i numer FEI)

5.

6.

7.

8.

Zawodnik i Właściciel Konia wskazanego w ust. 4 oświadczają, że podpisali umowę zapewniającą
wyłączne korzystanie z wyżej wymienionego konia przez Zawodnika przez okres wskazany w Sportowym
Planie Głównym (zwanym dalej „Plan”), tj. przez okres od powołania do Kadry Narodowej do zakończenia
Startu Głównego określonego w Planie.
Właściciel konia oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem konia wskazanego w ust. 4 i wyraża zgodę
na dysponowanie koniem przez Zawodnika w akcjach przewidzianych Sportowym Planem Głównym
zatwierdzonym przez Zarząd PZJ w okresie od powołania pary (Zawodnik/koń) do Kadry Narodowej PZJ
do zakończenia startu głównego określonego w tym Planie.
Właściciel Konia oraz Zawodnik oświadczają, że będą realizowali Sportowy Plan Główny zatwierdzony
przez Zarząd PZJ. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Trenera Kadry Narodowej lub w przypadku
braku zatrudnienia przez PZJ trenera kadry narodowej - Przewodniczącego Komisji Dyscypliny Sportowej
PZJ Zarząd może dokonać modyfikacji Planu. Zmiana wyżej wymienionego Planu nie wymaga zmiany
niniejszej umowy.
Strony ustalają, że każda niedyspozycja zdrowotna Zawodnika/Konia powodująca absencję
Zawodnika/Konia w akcji wskazanej w Sportowym Planie Głównym musi być udokumentowana przez
odpowiedniego lekarza medycyny lub lekarza weterynarii i niezwłocznie zgłoszona. Każda niedyspozycja
zdrowotna Zawodnika/Konia powodująca wyłączenie Zawodnika/Konia z realizacji Sportowego Planu
Głównego musi być udokumentowana przez odpowiedniego lekarza medycyny lub oficjalnego lekarza
weterynarii PZJ.
§2

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Niniejsza umowa nadaje Zawodnikowi zaszczytny tytuł Członka Kadry Narodowej, a dla Właściciela Konia
jest nobilitacją i podkreśleniem wartości sportowej konia.
Umowa otwiera przed parą zawodnik – koń możliwość zakwalifikowania się Reprezentacji Polski i udziału
w międzynarodowej imprezie mistrzowskiej takiej jak Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata oraz Igrzyska
Olimpijskie w przypadku dyscyplin Ujeżdżenie, Skoki przez Przeszkody i WKKW.
Oprócz nobilitacji i zaszczytu z tytułu reprezentowania Polski udział w międzynarodowej imprezie
mistrzowskiej podnosi wartość zawodnika, jego trenera oraz konia na międzynarodowym sportowym rynku,
a w przypadku konia i jego hodowcy również na międzynarodowym rynku hodowlanym.
Umowa stwarza możliwość udziału w zaakceptowanym przez Zespół Metodyczno-Szkoleniowy Instytutu
Sportu Sportowym Planie Głównym opracowanym przez kadrę szkoleniową Polskiego Związku
Jeździeckiego przy współudziale zawodników i ich trenerów.
Sportowy Plan Główny przewiduje dofinasowanie udziału zawodnika i konia zakwalifikowanego na
dofinasowane miejsce w Starcie Kontrolnym, w szkoleniu oraz w Starcie Głównym.
Realizacja Sportowego Planu Głównego stwarza szansę na udział w prestiżowych o bardzo dużej wartości
sportowej zawodach będących Startami Kontrolnymi. O prawo udziału w takich zawodach jako Startach
Kontrolnych Związek będzie zabiegał u organizatorów i w Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej między
innymi poprzez system „dzikich kart” przynależnych w pierwszym rzędzie parom przygotowującym się do
międzynarodowych imprez mistrzowskich.

7.

Umowa stabilizuje między innymi pracę szkoleniową i realizacje Sportowego Planu Głównego poprzez
zwiększenie gwarancji dysponowania przez Zawodnika koniem przez cały okres przygotowawczy i podczas
Startu Głównego.
8. Umowa uwypukla rolę Właściciela Konia i jego główny wkład w osiągnięty wynik sportowy jego konia i
zawodnika, któremu na mocy niniejszej umowy ten koń został powierzony.
9. Umowa formalizuje ogromny wkład i znaczącą rolę Właściciela Konia w tworzeniu i realizacji Sportowego
Planu Głównego, którego celem jest uzyskanie jak najlepszego wyniku sportowego dla Polski podczas
startu w międzynarodowej imprezie mistrzowskiej.
10. Umowa w przypadku awansu do reprezentacji Polski gwarantuje wyposażenie w oficjalne stroje
reprezentacji Polski.
11. Umowa gwarantuje wyposażenie w sprzęt jeździecki w miarę przeznaczonych na ten cel środków PZJ,
środków z dotacji ministerialnych, dodatkowych środków pozyskanych na ten cel z MSiT oraz od
sponsorów.
12. Umowa gwarantuje zakup odżywek i suplementów w miarę przeznaczonych na ten cel środków PZJ,
środków z dotacji ministerialnych, dodatkowych środków pozyskanych na ten cel z MSiT oraz od
sponsorów.
§3
1.

Zawodnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu Powoływania do Kadry Narodowej
i Regulaminu Powołania do Reprezentacji Polski. Zawodnik oraz Właściciel konia oświadczają, że
zapoznali się z wyżej wymienionymi regulaminami.
2. Zawodnik oraz Właściciel konia podpisując niniejszą umowę jednocześnie oświadczają, że koń wymieniony
w §1 ust. 4 jest w pełnej dyspozycji zdrowotnej niezbędnej do realizacji Sportowego Planu Głównego
zatwierdzonego przez Zarząd PZJ.
3. Zawodnik powołany do Kadry Narodowej jest zobowiązany poddawać się okresowym badaniom lekarskim
w celu uzyskania aktualnego orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne
uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym i odpowiednio wcześnie przesyłać je do biura PZJ. Brak
aktualnych badań okresowych powoduje automatyczne zawieszenie Zawodnika w prawach członka Kadry
Narodowej. Badania okresowe należy przeprowadzać przed upływem terminu ważności poprzednich
badań.
4. Starty Kontrolne i szkolenia przed Startem Głównym są wyznaczane w porozumieniu z zawodnikami kadry
narodowej przez Trenera Kadry Narodowej lub w przypadku braku zatrudnionego przez PZJ trenera kadry
narodowej - Przewodniczącego Komisji Dyscypliny Sportowej PZJ.
5. Starty kontrolne i szkolenia są integralną częścią Sportowego Planu Głównego i są podstawą dokumentu
Założenia Startowe przedstawianego do MSiT celem uzyskania zgody na dofinasowanie ze środków
ministerialnych Startu Głównego.
6. Starty Kontrolne i Starty Główne są dofinansowywane. Liczba miejsc dofinasowanych podczas startów
kontrolnych jest co najwięcej równa ilości miejsc przewidzianych dla reprezentacji kraju w Starcie Głównym.
Dofinasowane są również szkolenia zawodników biorących udział w Startach Kontrolnych zgłoszone do
Sportowego Planu Głównego.
7. Stopień dofinasowania Startów Kontrolnych, szkoleń i Startu Głównego jest uzależniony od sportowej
jakości założeń Sportowego Planu Głównego, który po zaopiniowaniu przez Dyrektora Sportowego PZJ
zostaje zatwierdzony przez Zarząd PZJ.
8. Zawodników i konie na miejsca dofinansowane w Startach Kontrolnych oraz szkoleniach najpóźniej na dwa
tygodnie przed Startem Kontrolnym kwalifikuje Trener Kadry Narodowej lub w przypadku braku
zatrudnionego przez PZJ trenera kadry narodowej Przewodniczący Komisji Dyscypliny Sportowej PZJ.
Głównym decydującym czynnikiem jest bieżąca forma sportowa.
9. W przypadku wycofania konia, określonego w § 1 ust. 4, z przygotowań do Startu Głównego z przyczyn
dotyczących Właściciela konia lub sprzedaży tego konia przed wyznaczonym w Planie Startem Głównym,
Właściciel konia zobowiązany jest do zwrócenia PZJ wszystkich kosztów poniesionych przez PZJ na
dofinansowanie udziału w zawodach i szkoleniach, na wycofanym lub sprzedanym koniu, w okresie
realizacji Sportowego Planu Głównego, wyliczonych na podstawie dokumentów finansowych. Zwrot wyżej
wymienionych kosztów powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia wezwania Właściciela konia do zwrotu
tych kosztów.
10. Nieuzasadniona odmowa startu przez Zawodnika (nie dotyczy przypadków w sytuacji kontuzji Zawodnika
oraz konia potwierdzonych odpowiednio przez lekarza lub oficjalnego lekarza weterynarii PZJ) w zawodach
przewidzianych Sportowym Planem Głównym zatwierdzonym przez Zarząd PZJ – może skutkować
odwołaniem Zawodnika z Kadry Narodowej oraz obowiązkiem zwrotu przez Zawodnika dotychczas
poniesionych kosztów, o których mowa w ust. 10, w terminie 14 dni od dnia wezwania Zawodnika do zwrotu
tych kosztów.
11. Wycofanie konia określonego w § 1 ust. 4 ze składu reprezentacji Kadry Narodowej z przyczyn dotyczących
Właściciela konia lub sprzedaż tego konia w sytuacji opisanej w ust. 10 skutkuje oprócz obowiązku zwrotu
kosztów, o których mowa w ust. 10, również obowiązkiem zapłaty przez Właściciela konia kary umownej w
wysokości równowartości kosztów, o których mowa w ust. 10, udokumentowanych i poniesionych na
podstawie niniejszej umowy przez PZJ.
12. Restrykcje z ust. 10 i 12 nie dotyczą koni, które nie są objęte finansowaniem PZJ oraz nie dotyczą sytuacji,
gdy nowy właściciel konia oraz Zawodnik podpiszą z PZJ umowę o takiej samej treści jak niniejsza umowa.

13. Wycofanie konia określonego w § 1 ust. 4 z przygotowań do Startu Głównego z przyczyn dotyczących
Właściciela konia lub sprzedaż tego konia w sytuacji opisanej w ust. 10 skutkuje również odwołaniem
Zawodnika z Kadry Narodowej, chyba że nowy właściciel konia oraz Zawodnik podpiszą z PZJ umowę o
takiej samej treści jak niniejsza umowa lub gdy PZJ wyrazi zgodę na udział Zawodnika w konsultacjach i
startach przewidzianych w Sportowym Planie Głównym na innym niż określony w § 1 ust. 4 koniu, tj. w
przypadku gdy zostanie podpisana przez PZJ, Zawodnika oraz Właściciela zaakceptowanego przez PZJ
nowego konia umowa o takiej samej treści jak niniejsza. Postanowienie § 2 ust. 14 nie dotyczy sytuacji, w
której Zawodnik został powołany do Kadry Narodowej z więcej niż jednym koniem.
14. Członek Kadry Narodowej udostępnia PZJ swój wizerunek w stroju reprezentacji kraju. PZJ jest uprawniony
do wykorzystania tego wizerunku do swoich celów gospodarczych w zakresie wyznaczonym przez przepisy
PZJ lub FEI.
15. Zawodnik przed zakwalifikowaniem do Kadry Narodowej wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego
wizerunku w stroju reprezentacji kraju w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 i 1089).
§4
1.
2.

Umowa zostaje zawarta na czas powołania Zawodnika do Kadry Narodowej.
W razie odwołania Zawodnika z Kadry Narodowej przez Zarząd PZJ niniejsza umowa przestaje
obowiązywać, co nie wpływa na prawo domagania się przez PZJ zwrotu kosztów oraz kar umownych, w
przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie.
3. W przypadku rezygnacji Zawodnika z Członkostwa w Kadrze Narodowej bez uzasadnionej przyczyny
przed terminem określonym w ust. 1, Zawodnik zobowiązany jest do zwrócenia PZJ wszystkich kosztów
poniesionych przez PZJ na dofinansowanie udziału w zawodach i szkoleniach w okresie realizacji
Sportowego Planu Głównego zatwierdzonego przez Zarząd PZJ, wyliczonych na podstawie dokumentów
finansowych. Zwrot kosztów powinien nastąpić w terminie 14 dni od daty wezwania Zawodnika do zwrotu
wyżej wymienionych kosztów.
4. W przypadku rezygnacji Zawodnika z członkostwa w Kadrze Narodowej bez uzasadnionej przyczyny,
przed terminem określonym w ust. 1, Zawodnik zobowiązany jest ponadto do zapłaty kary umownej w
wysokości równowartości kosztów, o których mowa w ust. 3.
5. PZJ przysługuje prawo odwołania Zawodnika z Kadry Narodowej w przypadku naruszenia przez
Zawodnika obowiązków wynikających z niniejszej umowy oraz przepisów PZJ, a w szczególności:
- naruszenia przez Zawodnika przepisów antydopingowych,
- niegodnego reprezentowania i zachowania orzeczonego przez Rzecznika Dyscyplinarnego PZJ lub Sąd
Dyscyplinarny PZJ.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Zawodnik będzie ponadto zobowiązany do zwrócenia PZJ
wszystkich kosztów poniesionych przez PZJ na dofinansowanie udziału w zawodach i szkoleniach w
okresie realizacji Sportowego Planu Głównego zatwierdzonego przez Zarząd PZJ wyliczonych na
podstawie dokumentów finansowych. Zwrot kosztów powinien nastąpić w terminie 14 dni od daty
wezwania Zawodnika do zwrotu wyżej wymienionych kosztów.
7. W przypadku stwierdzenia naruszenia, o którym mowa w ust. 5, a w szczególności pozytywnych wyników
badań antydopingowych Zawodnika lub w przypadku prawomocnego orzeczenia przez Rzecznika
Dyscyplinarnego PZJ lub Sąd Dyscyplinarny PZJ o niegodnym reprezentowaniu lub zachowaniu
Zawodnika, Zawodnik będzie dodatkowo zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości
równowartości kosztów dofinansowania poniesionych przez PZJ w wykonaniu niniejszej umowy.
8. W przypadku stwierdzenia pozytywnych wyników badań antydopingowych konia Zawodnik oraz Właściciel
konia podlegają sankcjom przewidzianym polskimi i międzynarodowymi przepisami antydopingowymi.
§5
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i innych
przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz regulaminy, o których mowa §2 ust. 1, a także ze
Sportowy Plan Główny zatwierdzony przez Zarząd PZJ.
§6
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem
nieważności, chyba że umowa stanowi inaczej.
§7
1.
2.

Strony zobowiązują do rozstrzygania wszystkich sporów w sposób polubowny, czyniąc sobie wzajemne
ustępstwa.
W razie braku polubownego rozwiązania sporu, strony postanawiają, że sądem właściwym do
rozstrzygnięcia sporu, będzie sąd właściwy dla siedziby PZJ.

3.
4.

Wszelka korespondencja wysłana przez PZJ na adres Zawodnika oraz na adres Właściciela konia
wskazany w niniejszej umowie nieodebrana, pomimo awizowania jej przez pocztę, będzie traktowana jak
korespondencja odebrana.
Zawodnik oraz Właściciel konia wyrażają zgodę na publikowanie przez PZJ na stronie internetowej
Związku wysokości dofinansowania udzielonego przez PZJ na podstawie niniejszej umowy.
§8

Brak członkostwa w Kadrze Narodowej nie wyklucza startu w Reprezentacji Polski podczas konkursów o Puchar
Narodów, jednak bez dofinansowania ze strony PZJ przewidzianego w niniejszej umowie. Start w Pucharze
Narodów może mieć miejsce na wniosek Trenera Kadry Narodowej.
§9
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Podpisy:

PZJ
prawny
……………………………

Zawodnik/Opiekun

…………………………………

……………………………
Właściciel/-le/ Konia
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
w przypadku firmy imię i nazwisko osoby/osób/ upoważnionej/-nych/ do reprezentacji

