
 

 

 

 

U M O W A 
 

 

 

zawarta w dniu ................................................ w .........................................................................   pomiędzy 

        miejscowość 

.......................................................................................................................................................................... 
        /pełna nazwa klubu/ 

 

występującym  w ............... lidze  /klasie/  zwanym  dalej klubem pozyskującym reprezentowanym 

przez: 

 

1. ................................................................................................................................................................... 
     /imię i nazwisko – funkcja w klubie/ 

 

2. ................................................................................................................................................................... 
                        /imię i nazwisko – funkcja w klubie/ 

    

a 

.......................................................................................................................................................................... 
              /pełna nazwa klubu/ 

 

występującym  w ............... lidze  /klasie/  zwanym dalej klubem odstępującym  reprezentowanym  

przez: 

 

1. ................................................................................................................................................................... 
    /imię i nazwisko – funkcja w klubie/ 

 

2. ................................................................................................................................................................... 
/imię i nazwisko – funkcja w klubie/ 

 

w sprawie  zmiany barw  klubowych  zawodnika .......................................................................................... 

 

§ 1 

 

Klub odstępujący wyraża  zgodę na  zmianę barw klubowych  zawodnika ................................................... 
 

.......................................................................................................................................................................... 

 

................................................................                          ................................................................... 
                       (data urodzenia)                                                               (numer zawodnika w systemie Extranet) 

 

zarejestrowanego   w    GOZPN   / PZPN/,    jako  zawodnik   o   statusie  amatora   /zawodnika 

profesjonalnego  (w przypadku zawodnika profesjonalnego należy złożyć umowę pomiędzy klubem i 

zawodnikiem) do   klubu pozyskującego w formie transferu: 

a. definitywnego, 

b. czasowego na okres  ...................................................................................................... * 

 

§ 2 

 

W trakcie ważności niniejszej umowy (w przypadku transferu czasowego) zawodnik   

......................................................................................................... nie może być transferowany do innego 

klubu bez zgody klubu odstępującego, a po jej wygaśnięciu zawodnik staje się zawodnikiem klubu 

odstępującego. 

 

§ 3 

 

Klub pozyskujący zobowiązuje się zagwarantować zawodnikowi ................................................................ 

............................................................................... właściwe warunki szkoleniowe, a także niezbędne 

ubezpieczenia. 

 



§ 4 

 

Transferu, o którym mowa w § 1 dokonuje się na następujących warunkach: 
 

......................................................................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
 

.......................................................................................................................................................................... 
 

.......................................................................................................................................................................... 
 

 

§ 5 

 

Umowa niniejsza nabiera mocy z dniem podpisania, lecz uprawnienie do gry zawodnika 

........................................................................ w barwach klubu pozyskującego zostanie dokonane przez 

............................................................... po spełnieniu warunków określonych w  § 4, bądź przedstawieniu  
     OZPN lub LZPN 

dokumentów gwarantujących ich realizację. 

 

§ 6 

 

Wszelkie ewentualne spory wynikłe pomiędzy stronami z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą 

przez ..............................................................  zgodnie z obowiązującymi  przepisami. 
   OZPN lub LZPN 

 

§ 7 

 

KLUB POZYSKUJĄCY i KLUB ODSTĘPUJĄCY zobowiązują się do wniesienia stosownych opłat z 

tytułu transferu, każdy w swoim zakresie i Związku chyba, że zapis w § 4 stanowi inaczej. 

. 

§ 8 

 

Umowa niniejsza została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron, 

oraz po 1 egz. dla OZPN. 
 

 

.............................................................. 

 

.............................................................. 
(czytelny podpis zawodnika/ rodzica w przypadku zawodnika niepełnoletniego 

świadczący, że zapoznał się z treścią umowy i wyraża na nią zgodę) 

 

 

 KLUB POZYSKUJĄCY     KLUB ODSTĘPUJĄCY 

 

 1. .....................................     1. ..................................... 

  

 2. .....................................     2. ..................................... 

 

(podpisy czytelne lub pieczątki imienne) 

 

                                    

   .............................................................. 
                   (data .pieczęć i  podpis  przedstawiciela OZPN) 

 

 

 

* wypożyczenie czasowe zawodnika amatora może obejmować: jedną rundę (jesienną lub wiosenną) lub cały sezon; 

zawodnika profesjonalnego maksymalnie do zakończenia kontraktu 
 


