Załącznik nr 5 do Regulaminu Funkcjonowania i Naboru RRS

Umowa o współpracy Klubu i Regatowej Reprezentacji Szczecina
z dnia……………..
numer CZ/ …………………..
zawarta pomiędzy:
Gminą Miasto Szczecin, adres: Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP: 8510309410,
reprezentowaną przez
Krzysztofa Łobodźca – Dyrektora Centrum Żeglarskiego, na podstawie pełnomocnictwa
Prezydenta Miasta Szczecin nr WO-I.0052.1.650.2019.KO z dnia 05.06.2019 r.
Zwana dalej „RRS”
a
Klubem Żeglarskim …………………………………..…………………….,
z siedzibą w Szczecinie, …………………………………….…………….., posiadającym numer
NIP……………....................,
reprezentowanym przez,……………………………………………

-

pełniącego funkcję

………………………….., zwanego dalej „KLUBEM”

§ 1.
Umowa reguluje zasady współpracy pomiędzy RRS i Klubem w związku z uczestnictwem
Zawodnika Klubu w Regatowej Reprezentacji Szczecina.
§ 2.
1. RRS oświadcza, że Regatowa Reprezentacja Szczecina jest projektem realizowanym
przez Gminę Miasto Szczecin – Centrum Żeglarskie, a celem jej funkcjonowania jest
udzielania pomocy najlepszym młodzieżowym zawodnikom uprawiającym żeglarstwo
regatowe w ich rozwoju sportowym, co przyczynić ma się do odnoszenia przez nich
sukcesów w rywalizacji krajowej i zagranicznej, w swoich klasach.
2. Działania RRS polegać będą na organizowaniu szkoleń teoretycznych, praktycznych,
wyjazdów szkoleniowych i regatowych dla zawodników Klubu, zakwalifikowanych do
udziału w Regatowej Reprezentacji Szczecina. Działania RRS, nie zastępują działań
Klubu podejmowanych w kształceniu zawodników, a jedynie stanowią ich
uzupełnienie.
3. Zakwalifikowanie zawodnika do RRS, nie prowadzi do ustania członkostwa
zawodnika w Klubie oraz nie pozbawia Klubu możliwości koordynowania rozwoju
zawodnika. Klub pozostaje dla zawodnika podstawową jednostką w sprawach
dotyczących jego kształcenia.
4. Działania podejmowane w ramach RRS niebędą konkurencyjne dla działań Klubu
zawodnika.

§ 3.
1. Klub wyraża zgodę na przystąpienie zawodnika…………………………………….,
będącego członkiem Klubu do Regatowej Reprezentacji Szczecina (dalej: Zawodnik).
2. Strony oświadczają, że zapoznały się z Regulaminem Naboru i Funkcjonowania
Regatowej Reprezentacji Szczecina oraz załącznikami do tego regulaminu, akceptują
ich postanowienia i zobowiązuje się do ich realizacji, z zachowaniem postanowień
niniejszej umowy.
3. Klub zobowiązuje się do nieodpłatnego zapewnienia na terenie pozostającym we
władaniu Klubu, miejsca postoju łodzi przekazanej zawodnikowi przez RRS do
korzystania w związku z jego udziałem w Regatowej Reprezentacji Szczecina (łódź
RRS) oraz do zapewnienia miejsca przechowania sprzętu RRS niezbędnego dla
uprawiania żeglarstwa.
4. Klub wyraża zgodę na korzystanie przez Zawodnika z łodziRRS w trakcie treningów,
szkoleń, zgrupowań, regat i zawodów organizowanych przez Klub.
5. Klub nie jest uprawniony do korzystania z łodzi RRS oraz jej wyposażenia bez zgody
RRS, w szczególności nie jest uprawniony do udostępnienia jej innym zawodnikom
Klubu.
6. Klub wyraża zgodę, aby Zawodnik wypełniał obowiązki wynikające z Regulaminu
Funkcjonowania i Naboru RRS oraz oświadcza, że nie będzie utrudniał Zawodnikowi
realizacji jego obowiązków związanych z udziałem w RRS.
7. Strony zgodnie postanawiają, że Zawodnik w trakcie treningów, szkoleń, zgrupowań,
regat i zawodów, w których będzie uczestniczył w związku z jego członkostwem w
Klubie, będzie promował Regatową Reprezentację Szczecina i Miasto Szczecin, w
szczególności poprzez:
a. występowanie w odzieżyRegatowej Reprezentacji Szczecina,
b. korzystanie z łodzi RRS,
c. korzystanie z środków asekuracji i innych części wyposażenia regatowego
dostarczonego w ramach RRS,
8. Klub wyraża zgodę na przedstawianie Zawodnika w związku z jego aktywnością
sportową jako członka Regatowej Reprezentacji Szczecina, jak również zapewnia, że
nie będzie podejmował działań, które miałyby utrudnić promocję Regatowej
reprezentacji Szczecina i Miasta Szczecin przez Zawodnika.
9. Klub oświadcza, że nie będzie utrudniał Zawodnikowi dostępu do zajęć i szkoleń
oferowanych w ramach RRS.
§ 4.
1. Klub wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Gminę Miasto Szczecin
wszelkich materiałówzdjęciowych, video, i innych, na których przedstawiony będzie
Zawodnik w związku z jego członkostwem w Klubie, do których majątkowe prawa
autorskie przysługują Klubowi i udziela Gminie Miasto Szczecin, bez
ograniczeniazgodę na wykorzystanie ww. materiałów, w celu:
a) wykorzystania ichw przygotowywanych przez Gminę Miasto Szczecin materiałach
promocyjnych lub reklamowych,
b) wykorzystania w materiałach promujących Gminę Miasto Szczecin, przygotowanych
przez inne podmioty, w tym w mediach, prasie żeglarskiej i materiałach promocyjnych
miasta Szczecin,
c) zamieszczenia na stronie internetowej Centrum Żeglarskiego i RRS oraz na portalu
społecznościom Facebook,

- w tym w zakresie:
a. utrwalania na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym a w szczególności na:
nośnikach wideo, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym,
w sieci multimedialnej (w tym Internet),
b. zwielokrotnienia jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na
kasetach wideo, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą, cyfrową,
techniką zapisu komputerowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet),
metodą drukarską.
c. wyświetlania, publicznego odtwarzania, w taki sposób by każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
d. wprowadzania do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.
§ 5.
Umowa zostaje zawarta na czas członkostwa Zawodnika w Regatowej Reprezentacji
Szczecina i wygasa z dniem ustania tego członkostwa.

§ 6.
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego.
3. Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy miejscowo
dla siedziby Centrum Żeglarskiego, przy czym strony w pierwszej kolejności będą dążyły do
ich rozwiązania na drodze polubownej.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony.

……………………..
Centrum Żeglarskie/ RRS

…………………………….
KLUB

