KONTRAKT ZAWODNICZY PZN
regulujący prawa i obowiązki Zawodnika powołanego do Kadry Narodowej
zawarty w dniu ………………………………. 2021 roku pomiędzy :
Polskim Związkiem Narciarskim z siedzibą w Krakowie, ul. Mieszczańska 18/3, 30-313 Kraków wpisanym do Rejestru
Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w
Krakowie Wydział XI Gospodarczy pod nr KRS 0000121124, NIP:945-14-72-763, zwanym w dalszej części kontraktu
„Związkiem” lub „PZN”, reprezentowanym przez :
Apoloniusza Tajnera
Jana Winkla
a

- Prezesa PZN
- Sekretarza Generalnego PZN

Panią/Panem:
zam.:
PESEL:
zwanym w dalszej części kontraktu „Zawodnikiem”, zwanymi łącznie „Stronami”
§1
1. Strony zobowiązują się, że przy realizacji niniejszego kontraktu będą ściśle współpracować, rzetelnie wykonywać
jego postanowienia, wzajemnie szanować swe dobra osobiste i materialne, dbać o profesjonalny wynik
podejmowanych przedsięwzięć stosując się do zasad uczciwości i etyki.
2. Z chwilą podpisania niniejszego kontraktu Zawodnik oświadcza, iż: zobowiązuje się do znajomości przepisów
zawartych w ustawie o Sporcie z dn. 25 czerwca 2010 roku, wydanych na jej podstawie rozporządzeń, przepisów FIS/
ICR, PKOL, MKOL, a także oświadcza, iż akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać postanowień Statutu PZN, wszelkich
wewnętrznych aktów i uregulowań PZN, w tym regulaminów, wytycznych sportowych oraz oświadcza, iż zobowiązuje
się przestrzegać ustaleń i zobowiązań Polskiego Związku Narciarskiego w związku z zawartymi przez PZN umowami,
pod rygorem poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej, na zasadach określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym
PZN.
3. Statut PZN, wszelkie regulaminy oraz akty wewnętrzne publikowane są na oficjalnej stronie Związku www.pzn.pl
lub udostępniane są do wglądu bezpośrednio w siedzibie Związku.
4. O wszelkich zmianach obowiązujących wewnętrznych uregulowań Związek informuje przesyłając wiadomość drogą
elektroniczną na adres e-mail podany przez Zawodnika. Wiadomość zawiera link do strony/podstrony www Związku,
na której umieszczone są w/w dokumenty. W tym samym trybie Związek poinformuje Zawodnika o ustaleniach i
zobowiązaniach Polskiego Związku Narciarskiego w związku z zawartymi przez PZN umowami.
§2
1. Zawodnik podejmuje się uczestnictwa w procesie treningowym oraz startowym organizowanym przez Związek,
którego celem jest zakwalifikowanie się do udziału w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, w
szczególności w zawodach Pucharu Świata, Mistrzostwach Świata, Igrzyskach Olimpijskich.
2. Strony zgodnie oświadczają, iż Zawodnik nie jest pracownikiem zatrudnionym przez PZN.
3. Zawodnik zobowiązany jest wszelkie dochody, które osiąga w związku z realizacją niniejszego kontraktu i
pełnionymi obowiązkami sportowymi opodatkowywać samodzielnie, zgodnie z obowiązującym prawem. PZN nie
ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
§3
W przypadku powołania w skład Kadry Narodowej , Zawodnik zobowiązuje się do :
1. godnego reprezentowania Polski oraz PZN w krajowych i międzynarodowych Zawodach sportowych, prezentowania
wzorowej postawy obywatelskiej i sportowej, ambitnej walki w zawodach sportowych, przestrzegania dobrych
zwyczajów i obyczajów oraz poprawnego zachowania adekwatnego do sytuacji,
JM

1

2. uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w okresie obowiązywania kontraktu zawodniczego, aktywnego
udziału w procesie szkolenia sportowego, a w szczególności do :
2.1 uczestniczenia w przedsięwzięciach szkoleniowych wynikających z programu szkoleniowego, tj. w zawodach,
zgrupowaniach, konsultacjach, badaniach lekarskich i diagnostycznych, na zasadach określonych dla tych
przedsięwzięć przez PZN, w tym do stawiania się na zgrupowania, konsultacje i zawody,
2.2 zdyscyplinowanego wykonywania zadań treningowych i sportowych wynikających z planu szkolenia oraz do
ustalania wraz z trenerem sposobów postępowania zmierzających do wzorcowego wykonania zadań w kolejnych
treningach i zawodach,
2.3 ciągłego pogłębiania swej wiedzy w zakresie dotyczącym danej dyscypliny sportu, funkcjonowania swojego
organizmu podczas psychicznych i fizycznych obciążeń,
2.4 powiadamiania Trenera Głównego o każdej poważnej trudności w wywiązywaniu się z przyjętych zadań
szkoleniowych.
3. dbania o swój stan zdrowia, celem przygotowania do znoszenia stopniowo wzrastających obciążeń psychicznych i
fizycznych, a w tym do :
3.1 przestrzegania zasad racjonalnego odżywiania się z dbałością o utrzymywanie ciężaru ciała w założonym
przedziale,
3.2 prowadzenia sportowego trybu życia, w tym nie palenia i unikania picia napojów alkoholowych, zażywania
środków odurzających i narkotyków oraz do niestosowania niedozwolonego wspomagania i innych zakazanych
środków i metod,
3.3 stosowania procedur regenerujących, zgodnie z programem szkoleniowym Trenera Głównego,
3.4 poddawania się okresowym badaniom lekarskim w COMS lub innych placówkach medycznych,
psychologicznym i innym testom przewidzianym w indywidualnych planach szkolenia oraz na żądanie, testom
antydopingowym,
4. bardzo dobrej znajomości i przestrzegania :
4.1 regulaminów swoich konkurencji oraz regulaminów imprez sportowych,
4.2 przepisów bezpieczeństwa oraz zasad zachowania się na danych obiektach sportowych oraz przepisów
antydopingowych,
4.3 Wytycznych Sportowych PZN i Narciarskiego Regulaminu Sportowego PZN, Regulaminów FIS/ICR oraz pozostałych
regulaminów PZN mających związek z niniejszym kontraktem, które publikowane są na oficjalnej stronie Związku
www.pzn.pl lub udostępniane do wglądu bezpośrednio w siedzibie Związku.
4.4 szczególnie godnego i pełnego szacunku zachowania się wobec hymnu, flagi oraz barw i emblematów
narodowych,
4.5 reklamowania oficjalnych sponsorów PZN zgodnie z zawartymi przez PZN umowami sponsorskimi, poprzez
noszenie w czasie trwania podróży, zgrupowań treningowych, wszystkich zawodów, konferencji prasowych oraz
oficjalnych wystąpień medialnych, ubiorów i oznakowań reklamowych oraz akcesoriów dostarczonych przez PZN,
4.6 używania wyłącznie sprzętu sportowego i wyposażania przekazanego przez PZN lub za zgodą PZN,
4.7 nie pobierania bezpośrednio jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu udziału w zawodach, z wyjątkiem oficjalnych
nagród wynikających z regulaminu imprezy,
5. przestrzegania przepisów obowiązujących w PZN dotyczących sponsoringu i reklamy oraz w szczególności
przepisów FIS/ICR dotyczących specyfikacji wyposażenia Zawodników,
6. nie uprawiania, bez pisemnej zgody Polskiego Związku Narciarskiego, innych dyscyplin sportowych , mogących w
konsekwencji doprowadzić do kontuzji lub zaburzenia procesu treningowego i narażenia pracy sztabu szkoleniowego,
poza przypadkami uzyskania odrębnej, pisemnej zgody Prezydium Zarządu PZN,
7. działania mającego na celu wyeliminowanie wszelkich form dyskryminacji, w tym zwłaszcza ze względu na rasę,
wyznanie religijne, pochodzenie etniczne i narodowościowe, płeć czy orientację seksualną oraz do unikania i
przeciwdziałania zachowaniom prowokującym zjawiska nienawiści w sporcie, w tym szerzenia nienawiści w Internecie.
§4
W przypadku powołania Zawodnika w skład Kadry Narodowej, Związek zapewnia powołanemu prawo do :
1. uczestniczenia w przedsięwzięciach szkoleniowych wynikających z programu szkoleniowego, tj. w zawodach
krajowych i międzynarodowych, zgrupowaniach, a także konsultacjach, badaniach lekarskich i diagnostycznych, na
zasadach określonych dla tych przedsięwzięć i finansowanych przez PZN,
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2. finansowania programu szkoleniowego w zakresie organizacyjnym, technicznym i kadrowym,
3. ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia w uprawianym
sporcie,
4. współtworzenia wraz z trenerami indywidualnego planu szkolenia sportowego oraz uzyskania pomocy
organizacyjnej i szkoleniowej w zakresie wynikającym z tego planu,
5. korzystania ze sprzętu sportowego i urządzeń treningowych Polskiego Związku Narciarskiego na zasadach i w
zakresie ustalonym dla jego wykorzystania,
6. wyposażenia w sprzęt treningowy i startowy oraz ubiory : strój treningowy, strój startowy oraz strój oficjalny i
ceremonialny, do noszenia stroju Reprezentacji Kraju,
7. ogólnej i specjalistycznej pomocy lekarskiej oraz rehabilitacji,
8. uzyskiwania informacji w PZN, niezbędnych dla sprawnego działania w zakresie przyjętych zadań i obowiązków.
§5
1. Powołany w skład Kadry Narodowej Zawodnik, pozostaje w dyspozycji Związku przez cały rok i w związku z tym
przysługuje mu prawo do 36 dni wolnych od treningu. Urlopu takiego udziela na wniosek Zawodnika Sekretarz
Generalny PZN, po uzgodnieniu z Trenerem Głównym grupy.
2. Bezpośrednim przełożonym Zawodnika powołanego w Skład Kadry Narodowej jest Trener Główny, a pośrednio w
obszarze merytorycznym Dyrektor Sportowy lub Szef Wyszkolenia Związku. W całym obszarze praw i obowiązków
przełożonym jest Prezes Związku za pośrednictwem Sekretarza Generalnego.
3. W przypadku rezygnacji z uprawiania sportu w trakcie sezonu z przyczyn uznanych przez Zarząd PZN za
nieuzasadnione a innych niż kontuzja lub choroba wykluczająca wyczynowe uprawianie sportu, Związek ma prawo
obciążyć Zawodnika kosztami jego szkolenia pochodzącymi ze środków własnych Związku.
4. Wysokość kosztów, o których mowa w ust. 3 ustala Zarząd Związku po zapoznaniu się z okolicznościami rezygnacji
przez Zawodnika z czynnego uprawiania sportu.
5. W przypadku rezygnacji z uprawiania sportu z przyczyn wymienionych w pkt. 3, Zawodnik jest zobowiązany do
zwrotu przekazanego mu przez Związek sprzętu sportowego, pełnego wyposażenia, ubiorów, przyrządów oraz
akcesoriów służących do realizacji treningu lub jego ekwiwalentu finansowego z okresu trwania niniejszego Kontraktu.
6. Związek może zwolnić Zawodnika z obowiązku zwrotu części rzeczy wymienionych w pkt. 5 po ocenie stopnia
zużycia.
§6
1. Zawodnik, członek Kadry Narodowej, udostępnia na zasadach wyłączności, swój wizerunek w stroju
Reprezentacji Kraju Polskiemu Związkowi Narciarskiemu, który ma prawo do wykorzystania tego wizerunku do swoich
celów gospodarczych w zakresie wyznaczonym przez regulaminy PZN, z uwzględnieniem zasad wskazanych w pkt. 2 11. Oświadczenie Zawodnika w tym zakresie jest integralną częścią Kontraktu Zawodniczego.
2. Wykorzystanie wizerunku Zawodnika może mieć miejsce jedynie w kontekście partnerstwa z PZN, z
poszanowaniem zasad wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w sposób odnoszący się do umowy sponsorskiej.
Sposób realizacji materiałów i kampanii nie może budzić co do tego wątpliwości.
3. Warunki wykorzystania wizerunku Zawodnika przez Sponsora Związku, określa umowa sponsorska zawarta przez
PZN, z poszanowaniem zapisów niniejszego kontraktu.
4. Sponsor Związku ma prawo wykorzystania wizerunku Zawodnika tylko w stroju Reprezentacji Kraju.
5. Sponsor ma prawo do wykorzystania wizerunku Zawodnika w stroju Reprezentacji Kraju tylko w przypadku użycia
min. 3 Zawodników łącznie, jednej lub kilku dyscyplin (w sytuacji, gdy Umowa Sponsorska obejmuje te dyscypliny).
Oznacza to ujęcie - zarówno w przypadku zdjęcia, grafiki oraz filmu, w którym przedstawione postacie występują
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jednocześnie. Ujęcie to może stanowić tzw. kolaż różnych zdjęć/ujęć zestawionych w połączeniu ze sobą.
6. Niedopuszczalne jest działanie z użyciem wizerunku Zawodnika mogące wprowadzać odbiorcę w błąd co do
faktycznego związku pomiędzy Sponsorem a Zawodnikiem, tj. umowy sponsorskiej lub reklamowej, jeśli takowa nie
występuje.
7. W każdym przypadku wykorzystania wizerunku Zawodnika, Sponsor ma obowiązek umieszczenia informacji o
współpracy z PZN zgodnej z zawartą umową sponsorską.
8. Wykorzystanie wizerunku Zawodnika w postaci czynnego udziału w produkcji działań reklamowych, tj.
udział w nagraniu filmu, spotu radiowego czy sesji zdjęciowej, musi być poprzedzone zgodą Polskiego Związku
Narciarskiego oraz Zawodnika.
9. Użycie wizerunku Zawodników wykraczające poza ramy umowy sponsorskiej lub w sposób naruszający
którekolwiek z postanowień niniejszego paragrafu musi być uzgodnione indywidualnie z PZN oraz Zawodnikiem.
10. Wszelkie materiały w ramach kampanii reklamowych, muszą być każdorazowo akceptowane przez PZN oraz
Zawodnika a uwagi i sugestie respektowane przez Sponsora.
11. Użycie wizerunku indywidualnego Zawodnika jest możliwe, o ile Sponsor posiada z nim indywidualną
Umowę sponsorską. W każdym innym przypadku użycie wizerunku wymaga pisemnej zgody Zawodnika oraz
uzgodnienia warunków co do takich działań. Działania te nie mogą być zrealizowane bez akceptacji ze strony PZN,
nawet w przypadku zgody Zawodnika.
12. Uprawnienia Sponsora PZN do wykorzystania wizerunku członka Kadry Narodowej w stroju Reprezentacji Kraju,
określa umowa pomiędzy PZN a Sponsorem. Związek zapewni, aby wykorzystanie wizerunku Zawodnika, o którym
mowa w ust. 1 odbyło się zgodnie z jego dobrem, w szczególności zobowiązuje się przedstawić Zawodnikowi do
wiadomości projekty materiałów reklamowych, które wykorzystane będą przez Sponsora. Zawodnik w terminie 5 dni
przekaże do PZN swoje uwagi co do przedstawionych materiałów. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza akceptację
przez Zawodnika.
13. Umowy dotyczące wizerunku Zawodnika jego imienia, nazwiska, pseudonimu, tytułu oraz zdjęcia zawierane są za
zgodą Związku, zgodnie z obowiązującymi przepisami FIS/ICR ze wskazanym przez Zawodnika i zatwierdzonym przez
Związek Sponsorem, bądź Sponsorem pozyskanym na wniosek Zawodnika przez Związek, na zasadach uzgodnionych
między Zawodnikiem a Sponsorem. Związek podejmuje decyzję w terminie 5 dni. Brak odpowiedzi w tym terminie
oznacza wyrażenie zgody Związku na Sponsora.
14. Strony zgodnie oświadczają, iż znane są im przepisy FIS ICR w oryginalnym brzmieniu językowym :
A National Ski Association shall not support or recognise within its structure, nor shall it issue a licence to participate
in FIS or national races to any competitor who: permits or has permitted his name, title or individual picture to be
used for advertising, except when the National Ski Association concerned, or its pool for this purpose, is party to the
contract for sponsorship, equipment or advertisements;
oraz w polskim brzmieniu językowym :
Narodowy związek narciarski nie może udzielać wsparcia, uznawać w swoich strukturach ani wydawać licencji
uprawniającej do udziału w zawodach FIS lub krajowych żadnemu zawodnikowi, który udziela lub udzielił zgody na
wykorzystanie swojego nazwiska, tytułu lub wizerunku w reklamie za wyjątkiem przypadku gdy narodowy związek lub
jego SKI-POOL będzie stroną umowy sponsorskiej, umowy dot. sprzętu lub reklamy.
15. Zawodnik może zawierać bezpośrednio ze sponsorami wyłącznie umowy, których przedmiotem jest uzyskanie
pomocy, stosownie do treści przepisu 205.6. FIS/ICR :
15.1 zwrot/pokrycie kosztów dojazdów na treningi i zawody,
15.2 zwrot/pokrycie kosztów zakwaterowania podczas treningów i zawodów,
15.3 środki pieniężne przeznaczone na drobne wydatki,
15.4 zwrot utraconych dochodów pod warunkiem uzyskania uprzedniejzgody Zarządu PZN,
15.5 pokrycie kosztów ubezpieczenia na czas treningów i zawodów,
15.6 stypendia - jednostronne świadczenie pieniężne przyznane Zawodnikowi, tj. takie, które nie może wiązać się z
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ekwiwalentnym świadczeniem przez otrzymującego stypendium.
16. Zawodnik zobowiązuje się przekazać do biura PZN kopię umowy zawartą w trybie opisanym w pkt. 15, w terminie
14 dni od dnia jej zawarcia.
17.
Zawodnik zobowiązany jest uczestniczyć nieodpłatnie w pierwszej kolejności w fotograficznych sesjach
zdjęciowych, spotkaniach eventowych ze Sponsorami Związku lub innych wskazanych przez Polski Związek Narciarski,
o których będzie informowany z odpowiednim wyprzedzeniem, biorąc pod uwagę uwarunkowania procesu
szkoleniowego i zawsze w uzgodnieniu z Trenerem Głównym.
18.
Zawodnik zobowiązuje się do przestrzegania wytycznych i zaleceń kierownictwa PZN w zakresie reklamy
oficjalnych sponsorów PZN poprzez eksponowanie sponsorskich i producenckich oznakowań reklamowych
umieszczonych na wszystkich strojach i akcesoriach przekazanych przez PZN.
19. Zawodnik przyjmuje do wiadomości, iż niestosowanie się do wytycznych i zaleceń PZN w zakresie sponsoringu
może spowodować po stronie Związku szkodę z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej
przez Związek ze Sponsorem. Związek ma prawo obciążyć w takim przypadku Zawodnika kosztami w wysokości
równowartości udokumentowanych, poniesionych przez Związek kosztów i strat.
§7
Naruszenie postanowień wskazanych w niniejszym Kontrakcie powoduje wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.
Zasady postępowania dyscyplinarnego szczegółowo określa Regulamin Dyscyplinarny PZN.
§8
Kontrakt zawiera się na czas określony powołania do Kadry Narodowej.
§9
1. W przypadku sporów wynikłych na tle niniejszego Kontraktu strony w pierwszym rzędzie dążyć będą do ich
polubownego załatwienia, czyniąc sobie wzajemne ustępstwa i uwzględniając interes drugiej strony.
2. Jeżeli rozwiązanie sporu w sposób opisany w pkt. 1 będzie niemożliwe, jego rozstrzygnięcie poddane zostanie
sądowi właściwemu dla siedziby Związku.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 11
Zmiana warunków określonych w niniejszym Kontrakcie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12
Kontrakt został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Zawodnik, a drugi
pozostaje w aktach Związku.
§ 13
1. Z dniem podpisania niniejszego Kontraktu Zawodniczego tracą moc wszelkie dotychczasowe kontrakty zawodnicze
podpisane przez Zawodnika z Polskim Związkiem Narciarskim.
Wzór Kontraktu Zawodniczego zatwierdzony został przez Prezydium PZN uchwałą nr U/01/P/19/15 w dn. 15 lipca 2015
roku i obowiązuje od dnia zatwierdzenia.
Zawodnik (Opiekun prawny)
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