Załącznik nr 9
do Regulaminu Agenta Piłki Ręcznej

KONTRAKT Z AGENTEM PIŁKI RĘCZNEJ
W dniu ___________, w ___________, pomiędzy
1.

Panem _______________, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
____________________, ul. ____________, ___________, NIP: _______________,
REGON: __________________,
zwanym dalej „Agentem”,

a
2.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
zwanym dalej „Klientem”,

został zawarty kontrakt menedżerski (zwany dalej „Kontraktem”) o następującej treści.
§ 1. [Oświadczenia]
1.

Agent oświadcza, że jest licencjonowanym agentem piłki ręcznej, posiadającym licencję
nr _____ agenta piłki ręcznej wydaną zgodnie z postanowieniami Regulaminu Agenta Piłki
Ręcznej uchwalonego uchwałą Zarządu Związku Piłki Ręcznej z dnia _____________
(zwanego dalej „Regulaminem Agenta Piłki Ręcznej”).

2.

Agent oświadcza, że licencja obowiązuje na sezon ________________ i nie została
cofnięta, ani zawieszona.

3.

Agent oświadcza ponadto, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
prowadzonej działalności wykupione w _________________ (polisa nr ___________).

§ 2. [Przedmiot Umowy]
1.

Przedmiotem Kontraktu jest świadczenie przez Agenta na rzecz Klienta czynności (usług)
wchodzących w zakres działalności agenta piłki ręcznej, stosownie do postanowień
Regulaminu Agenta Piłki Ręcznej, w następującym zakresie:
1) __________________________
2) __________________________
3) __________________________
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2. Agent zobowiązuje się świadczyć wyżej wymienione usługi z należytą starannością i z
poszanowaniem zasad przewidzianych w Regulaminie Agenta Piłki Ręcznej, a Klient
zobowiązuje się lojalnie współpracować z Agentem w tym zakresie.
§ 3. [Czas trwania Umowy]
1.

Kontrakt jest zawarty na czas określony: wchodzi w życie w dniu _______________
(rozpoczęcie świadczenia usług) i wygasa ___________ (zakończenie świadczenia usług),
z zastrzeżeniem ust. 2.

2.

Kontrakt wygasa w przypadku wygaśnięcia, cofnięcia lub zawieszenia licencji Agenta.

3.

Wcześniejsze rozwiązanie Kontraktu możliwe jest jedynie za porozumieniem Stron.

§ 4. [Wynagrodzenie]
1.

Wysokość wynagrodzenia Agenta (prowizji) wynosi ____ % (słownie: _________ procent)
zasadniczego wynagrodzenia netto Klienta przysługującego w danym sezonie
rozgrywkowym objętym umową zawartą przez Klienta przy udziale Agenta.

2.

Pod pojęciem zasadniczego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 rozumie się
podstawowe wynagrodzenie netto Klienta przysługujące mu z tytułu umowy zawartej
przy udziale Agenta, bez uwzględniania wynagrodzenia dodatkowego (np. płatnego
jednorazowo), premiowego, nagród, czy wartości dodatkowych świadczeń
przewidzianych w umowie, takich jak np. oddanie do dyspozycji samochodu, czy najem
mieszkania.

3.

W przypadku, gdy umowa zawarta przez Klienta przy udziale Agenta obejmuje więcej niż
jeden sezon rozgrywkowy, Agent nabywa prawo do wynagrodzenia (prowizji) należnej za
drugi i kolejne sezony rozgrywkowe obowiązywania takiej umowy, dopiero po
rozpoczęciu się drugiego i kolejnych sezonów rozgrywkowych.

4.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie w terminie ____ dni od dnia
rozpoczęcia się sezonu rozgrywkowego, za który należne jest wynagrodzenie.
Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie wystawionej przez Agenta i doręczonej
Klientowi faktury, na rachunek bankowy Agenta wskazany w treści faktury.

5.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi kwotę netto i zostanie powiększone o
podatek VAT, należny zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5. [Wyłączność]
Strony uzgadniają, że na mocy Kontraktu Agent otrzymuje wyłączne prawa do świadczenia na
rzecz Klienta usług stanowiących przedmiot Kontraktu, o których mowa w § 2 ust. 1 Kontraktu.
Oznacza to, iż w okresie obowiązywania Kontraktu Klient zobowiązuje się załatwiać wszystkie
sprawy związane z przedmiotem Kontraktu wyłącznie za pośrednictwem Agenta.
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§ 6. [Prawo właściwe]
1.

Prawem właściwym dla Kontraktu jest prawo polskie i przepisy Związku Piłki Ręcznej w
Polsce, w tym w szczególności Regulamin Agenta Piłki Ręcznej.

2.

Strony uzgadniają dodatkowo, iż stosować się będą również do statutów, regulaminów,
wytycznych i decyzji właściwych organów Związku Piłki Ręcznej w Polsce oraz
Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej (International Handball Federation) oraz
Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej (European Handball Federation).

§ 7. [Właściwy Sąd]
Wszelkie spory wynikające z Kontraktu będą rozpatrywane (rozstrzygane) przez
___________________________.
§ 8. [Poufność]
1.
Strony niniejszym zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nieprzekazywania
osobom trzecim informacji o warunkach Kontraktu oraz wszelkich danych dotyczących drugiej
ze Stron, o których się dowiedziały w związku z wykonywaniem Kontraktu, o ile informacje
takie nie są powszechnie znane lub Strona nie uzyskała uprzednio zgody drugiej ze Stron na
ich ujawnienie.
2.
Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy konieczności ujawnienia informacji lub
danych, o których mowa w ust. 1, wynikającej z przepisów Związku Piłki Ręcznej w Polsce oraz
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także przypadków, gdy ujawnienie tych
informacji lub danych jest potrzebne celem wszczęcia lub prowadzenia postępowania
karnego, cywilnego, administracyjnego lub innego podobnego postępowania, w tym również
w celu dochodzenia roszczeń związanych z Kontraktem.
§ 9. [Postanowienia końcowe]
Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Agenta,
Klienta i Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

Miejsce i data: _______________, _____/_____/______

............................
(Podpis Agenta)

............................
(Podpis Klienta)
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