خشنوتره اهورهه
مزدا

شماره :
تـاریخ :
پیوست:

قرارداد
باشگاه و بازیکن
ماده  :1مشخصات طرفین

قرارداد

این قرارداد بین آقای  /خانم  .............................................فرزند  ....................به شماره شناسه ملی  /کدملی  ...........................صادره از  ................متولد
 ..............به نمایندگی باشگاه  /تیم ورزشی  ..........................به آدرس  ................................................................................................. ...................تلفن  .....................همراه

 .........................که در این قرارداد «باشگاه» نامیده خواهد شد و آقای  /خانم  ...............................فرزند  ................به شماره شناسنامه  /کدملی ...........................
صادره  .............متولد روز  ....ماه  ....سال  ......ساکن  ................................................................................................. ...................تلفن  ..............همراه .....................
وضعیت تحصیلی.............وضعیت خدمت نظام وظیفه ............میباشد .از این پس در این قرارداد «بازیکن» نامیده خواهد شد ،با شرایط و مقررات ذیل منعقد
گردید:
ماده  :2موضوع

قرارداد

این قرارداد بین باشگاه و بازیکن ،مبنی بر عضویت بازیکن در تیم مربوطه و در رشتهی  ..........................با قبول آیین نامه داخلی تیم ورزشی باشگاه و سایر
آیین نامههای جاری فدراسیون رشتهی مربوطه منعقد می گردد.
ماده  :3مدت
عبارت است از یک سال

قرارداد

 /دو سال

از تاریخ  ...............لغایت ...............

ماده  :4تعهدات باشگاه در قبال بازیکن
آقای  /خانم  ...........................نمایندهی باشگاه با آگاهی از آیین نامه داخلی تیم و آیین نامههای جاری فدراسیون رشتهی مربوطه متعهد میگردد کلیه
تعهدات باشگاه ،مندرج در آیین نامه را در قبال بازیکن مذکور انجام داده و رعایت سایر موارد مندرج در آیین نامه را نیز می نماید .

ماده  :5تعهدات بازیکن در قبال باشگاه
بازیکن با آگاهی از آیین نامه داخلی باشگاه و آیین نامههای جاری فدراسیون رشتهی مربوطه تعهد مینماید کلیه تعهدات بازیکن درمقابل باشگاه ،مندرج
در آیین نامه را در قبال تیم ورزشی  ..........................انجام داده و براساس موارد مندرج در آیین نامه داخلی و فدراسیون رشتهی مربوطه عمل نماید .
ماده : 6

فسخ قرارداد

در صورت فسخ قرارداد با رضایت طرفین (باشگاه و بازیکن)  ،در این صورت باشگاه و بازیکن بدون هیچ گونه قید و شرطی قرارداد فی مابین را فسخ و
بازیکن می تواند عضویت سایر تیم ها را بپذیرد  .در صورت تمایل به فسخ یک طرفه این قرارداد توسط هر یک از طرفین کمیته انتضباطی کارگروه ورزش
زرتشتیان تصمیم گیرنده خواهد بود.
ماده: 7

مالیات

کلیه مالیات های احتمالی طبق قوانین فدراسیون بابت دریافت وجه به عهده بازیکن می باشد .
ماده  :8مرجع رسیدگی به اختالفات
در صورت بروز هرگونه اختالف فی مابین در خصوص مفاد این قرارداد ،موضوع از طریق دبیرخانه و کمیته انضباطی کارگروه ورزش زرتشتیان مطرح و رای
صادره برای طرفین الزم االجرا و الزم االتباع خواهد بود .

خشنوتره اهورهه
مزدا

شماره :
تـاریخ :
پیوست:

قرارداد
باشگاه و بازیکن

این آیین نامه مشتمل بر  8ماده در سه نسخه که هر کدام حکم واحد را دارند ،تنظیم و مبادله گردیده و به شماره
صفحه

در ردیف

مورخ

دفتر نقل و انتقاالت دبیرخانه ورزش زرتشتیان به ثبت رسیده است.

مهر وامضاء دبیرخانه ورزش زرتشتیان

امضا و اثر انگشت بازیکن

نام و امضا و اثر انگشت اولیا (برای افراد زیر  16سال) :

نماینده تیم ورزشی

.......

امضا شاهد :

سایر توضیحات :

یک نسخه مخصوص بازیکن
یک نسخه مخصوص تیم ورزشی
یک نسخه مخصوص دبیرخانه کارگروه ورزش زرتشتیان

