بسمه تعالی
فدراسیون دوچرخه سواری
قرارداد باشگاه با ورزشکار

مخصوص سال 1399

محل الصاق
عکس

نام باشگاه.............................................................................................. :
نام باشگاه به انگلیسی........................................................................... :
مخفف نام باشگاه به زبان انگلیسی (شامل سه حرف)..................... :
نام لیگ................................................................................................. :
ماده  : 1مشخصات
این قرارداد بین آقای  /خانم  ...........................مدیر باشگاه  ..........................به نشانی  ................................................................... :به عنوان کارفرما و
آقای  /خانم  ........................فرزند  ........................متولد  ...../...../.....به شماره شناسنامه  ...............................صادره از  .....................کد ملی
 ...........................با وضعیت نظام وظیفه ............................. :به عنوان ورزشکار منعقد می گردد.
ماده  : 2موضوع قرارداد
استفاده از خدمات ورزشکار به عنوان یک عضو باشگاه جهت شرکت در تمامی رده های مختلف مسابقات که در آن شرکت دارد شامل  :باشگاهی،
رسمی ،تدارکاتی،شرکت در اردوها ،تمرینات و سایر برنامه هایی که از طرف باشگاه تدارک دیده می شود در داخل و خارج از کشور جمهوری اسالمی
ایران با قبول قوانین و دستورالعمل های اتحادیه بین المللی دوچرخه سواری ( )UCIبه شرحی که در ادامه قید شده است.
ماده  : 3مدت قرارداد
قرارداد فی مابین ورزشکار و باشگاه به شرح ذیل منعقد می گردد:
شروع قرارداد از تاریخ  ....../......./......لغایت  ....../...../.....به مدت  .......سال و  .......ماه و  .......روز.
ماده  :4مبلغ قرارداد
مبلغ قرارداد ورزشکار برای مدت قرارداد مندرج در ماده  ......../......../........ :3ریال به صورت ناخالص می باشد.
الف –  % 30از کل مبلغ قرارداد به صورت پیش پرداخت قبل از شروع مرحله اول لیگ مربوطه
ب –  %40از کل مبلغ به صورت ماهیانه
ج –  % 30از کل مبلغ قرارداد به عنوان ضمانت حسن انجام کار در پایان قرارداد و منفی بودن تست دوپینگ از فدراسیون دوچرخه سواری
د -پرداخت مالیات مبلغ کل قرارداد به عهده خود مؤدیان مالیاتی (ورزشکار ،اعضای کادر فنی باشگاه و  ) ...می باشد .لزوم انجام این بند توسط مؤدیان به
عهده باشگاه بوده و پرداخت کامل مبلغ قرارداد نیز با توجه به بند ج ماده  4ارائه مفاصاحساب مالیاتی می باشد.
تبصره  :1رکابزن مطابق مقررات  UCIو فدراسیون دوچرخه سواری مجاز به تصاحب پاداش ها و جوایز در جریان مسابقاتی که در قالب تیم در آن
شرکت کرده است می باشد.
تبصره  : 2پاداش ها و جوایز بایستی در اسرع وقت و حداکثر تا آخرین روز کاری ماهی که مسابقه مربوطه در آن برگزار شده است به ورزشکار پرداخت
شود.

ماده  : 5تعهدات باشگاه در قبال ورزشکار
 . 1-5احترام به شخص ورزشکار به عنوان عضوی از ساختار انسانی باشگاه
 . 2-5پرداخت مطالبات موضوع قرارداد بر اساس توافق منظور شده در همین قرارداد.
 . 3-5تأمین وسیله رفت و آمد برای شرکت در مسابقات و اردوها و یا پرداخت معادل آن
 . 4-5تأمین امکانات برای انجام مسابقات – تشکیل اردو و تدارک مسافرت ها و برگزاری جلسات آموزشی – فرهنگی و مراسم ها
 . 5-5تأمین بیمه حوادث بازیکنان بر اساس ضوابط فدراسیون پزشکی ورزشی و صدور کارت بیمه تکمیلی در قبال فوت – هزینه های پزشکی – نقص عضو
و از کارافتادگی موقت یا دائم ناشی از موضوع قرارداد
 . 6-5تأمین مراقبت های پزشکی و دندان پزشکی در صورتیکه سوانح پیش آمده در جریان تمرینات ،مسابقات ،اردوها و مسافرت های ورزشی و جلسات
آموزشی و بدنسازی مرتبط با موضوع قرارداد حادث گردد.
 . 7-5مطلع کردن ورزشکار از مقررات جدید نقل و انتقاالت و مقررات فصلی مسابقات
تبصره  : 1باشگاه در خصوص حوادث ورزشی و خارج از برنامه باشگاه مسئولیتی نداشته و حتی می تواند عدم حضور ورزشکار را ناشی از صدمات غیر
ورزشی مرتبط با تعهدات ورزشکار نسبت به باشگاه است را غیبت تلقی نموده و در پرداخت مبلغ قرارداد بنا به تشخیص هیأت منصفه برخورد نماید.
تبصره  : 2در صورت مثبت بودن آزمایش دوپینگ ورزشکار ضمانت پرداخت جریمه و هزینه های احتمالی تست دوپینگ توسط ورزشکار به عهده باشگاه
می باشد.
تبصره  : 3ضمانت پرداخت جریمه های نقدی مسابقات داخلی و خارجی بعهده باشگاه بوده و در صورت عدم پرداخت جریمه های احتمالی این فدراسیون
مجاز خواهد بود مبلغ جریمه را از سپرده باشگاه نزد این فدراسیون کسر نماید.
ماده  : 6تعهدات ورزشکار در قبال باشگاه
 . 1-6ورزشکار بایستی به قوانین نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران – مقررات و آئین نامه سازمان لیگ فدراسیون دوچرخه سواری – آئین نامه داخلی و
انضباطی باشگاه که به تأیید سازمان لیگ رسیده باشند – آئین نامه انضباطی فدراسیون دوچرخه سواری و دستورالعمل های صادره متعهد و ملتزم بوده و
احتر ام بگذارد و با امضاء این قرارداد فرض بر این است که از مفاد آنها آگاهی کامل دارد.
 . 2-6در طول قرارداد در تمامی برنامه های اعالمی باشگاه طرف قرارداد از قبیل بدنسازی ،اردو ،تمرینات ،مسابقات تدارکی ،جلسات آموزشی فرهنگی و
مراسم ها و  ...حضور داشته و فعاالنه شرکت نمایند.
 . 3-6در طول قرارداد بدون اجازه باشگاه طرف قرارداد در هیچ یک از تمرینات ،مسابقات رسمی و غیررسمی باشگاهی و غیر باشگاهی غیر مرتبط با موضوع
قرارداد بدون اجازه کتبی باشگاه حق شرکت را ندارند.
 . 4-6ورزشکار موظف است در مسابقات و طول فصل توان و قابلیت های فنی خود را صرف اعتالء و رشد و شکوفایی باشگاه نموده و الگوی مناسبی از
خود در انظار عمومی به نمایش بگذارد.
 . 5-6ضمن آگاهی از دستورالعمل ابالغی کمیته ضد دوپینگ ،دستورات پزشک تیم در مورد نوع تغذیه و داروهای تجویز شده برای درمان بیماری را محترم
شمرده و با تطبیق داروها با جدول داروهای ممنوعه دوپینگ به هیچ وجه از مواد نیروزا و ممنوعه استفاده ننماید.
 . 6-6دستورات مدیران و مربیان محترم باشگاه را در مورد نظم انضباطی و موارد فنی دقیقاً مراعات نموده و در تمامی تمرینات ،اردوها ،مسابقات ،کالسهای
آموزشی و فرهنگی بدون عذر شرکت نماید.
 . 7-6با رسانه های گروهی فقط با اخذ مجوز از باشگاه و در قالب مقررات آئین نامه مصاحبه مطبوعاتی باشگاه و سازمان لیگ مرتبط شده مصاحبه نماید و
نباید بدون مجوز و هماهنگی باشگاه مصاحبه یا در برنامه های رادیو و تلویزیون شرکت کند.
 . 8-6به منظور حفظ حقوق سازمان لیگ و باشگاه طرف قرارداد و سایر باشگاه ها و رعایت اصول احترام متقابل ،ورزشکار حق ندارد تحت هیچ شرایطی از
بازیکنان ،مربیان ،هواداران ،مدیران باشگاه مربوطه و سایر باشگاه ها و مسئولین سازمان لیگ و فدراسیون (ناظران و داوران) در رسانه های دیداری و شنیداری
و نوشتاری و  ....انتقاد نماید.
تبصره :بازیکنان می توانند مراتب انتقاد از هر کدام از موارد فوق را به صورت کتبی با رعایت سلسله مراتب باشگاهی در چارچوب منشور اخالقی و رفتاری
و آیین نامه مربوطه ،به مبادی ذیربط اعالم نموده و پیگیری نمایند.

 . 9-6تا زمانی که قرارداد معتبر است حق مذاکره با باشگاه دیگری نداشته و باید برابر مقررات آیین نامه نقل و انتقاالت عمل نماید.
 . 10-6متعهد می گردد که در طول قرارداد بطور مستقیم یا غیرمستقیم هیچگونه شغلی را که منافات با انجام وظایف دارد انجام ندهد و اقدام در این مورد
تخلف محسوب و ورزشکار مشمول جریمه می شود.
 . 11-6چنانچه هر گونه فعل یا ترک فعل غیر قانونی ورزشکار  ،منتج به بروز خسارت یا ضرر و زیانی و یا محکومیتی قانونی و انتظامی برای ورزشکار و یا
باشگاه گردد ورزشکار شخصاً مسئول عواقب حقوقی و کیفری آن خواهد بود .بدیهی است چنانچه باشگاه ملزم به پرداخت خسارت یا جرایم ناشی از فعل یا
ترک فعل ورزشکار می گردد می تواند پس از صدور رأی توسط مراجع حل اختالف عیناً از ورزشکار مطالبه نموده یا رأساً از حقوق و مطالبات ورزشکار
کسر نماید.
ماده : 7
در صورت انحالل باشگاه قرارداد فی مابین فسخ و ورزشکار می تواند بر اساس آیین نامه سازمان لیگ فدراسیون عضویت باشگاه دیگری را بپذیرد.
ماده  : 8مرجع رسیدگی به اختالفات
طرفین قرارداد با علم و اطالع از قوانین و مقررات اتحادیه بین المللی دوچرخه سواری ( )UCIو ضوابط و مقررات جاری و آنی فدراسیون دوچرخه سواری
جمهوری اسالمی ایران توافق و اعالم نمودند ،مراجع اختالف بدواً هیأت منصفه سازمان لیگ بوده و در صورت عدم پذیرش رأی آنها مرجع نهایی فدراسیون
دوچرخه سواری جمهوری اسالمی ایران خواهد بود و رأی قطعی مرجع مذکور الزم االجر اء می باشد و طرفین حق هرگونه اعتراض به آراء قطعی صادره و
حق رجوع به سایر مراجع قانونی و قضایی را از خود سلب و ساقط نموده اند.
ماده  : 9تعهدات متفرقه
 . 1-9ورزشکار الزم است با حضور در هیأت دوچرخه سواری استان شخصاً برگ قرارداد را امضاء و دفتر نقل و انتقاالت کمیته بازیکنان آن هیأت را گواهی
و امضاء نماید.
 . 2-9در شرایطی که رکابزن برای تیم ملی کشورش انتخاب شود کارفرما می بایست به وی اجازه دهد که در مسابقات تدارکاتی و برنامه هایی که فدراسیون
کشورش برای وی مشخص می کند شرکت نماید.
 . 3-9باشگاه قبل از عقد قرارداد با ورزشکاران بایستی اقدام به تهیه دستورالعمل انضباطی مطابق با کلیه قوانین مرتبط از حیث و کیفیت حضور در تمرینات،
اردوها و رقایت ها و اعطای اختیار به بررسی این گونه تخلفات توسط کمیته انضباطی باشگاه و کمیته انضباطی فدراسیون دوچرخه سواری به عنوان مرجع
تجدید نظر از آرای صادره در کمیته انضباطی باشگاه نماید .در صورت عدم ارسال دستورالعمل فوق به فدراسیون و تأیید آن ،عواقب ناشی از بروز هرگونه
مشکل فیمابین باشگاه و ورزشکار بعهده باشگاه خواهد بود.
ماده : 10
این قرارداد در  10ماده و  4نسخه تنظیم و به شماره  .......................مورخ  ...../...../....به ثبت رسیده است که هر یک از  4نسخه نیز حکم واحد را دارد.
امضاء و اثر انگشت ورزشکار

مهر و امضاء مدیر باشگاه

 .1این قرارداد در دفتر هیأت دوچرخه سواری استان  .........................به شماره  ......................مورخ  ...../...../....به ثبت رسیده است.
مهر و امضا هیأت دوچرخه سواری استان

 .2این قرارداد در دفتر نقل و انتقاالت سازمان لیگ فدراسیون دوچرخه سواری به شماره  .....................مورخ  ...../...../....به ثبت رسیده است.

مهر و امضا سازمان لیگ فدراسیون دوچرخه سواری

مهر و امضا رییس /دبیر فدراسیون دوچرخه سواری

