« بسمه تعالی»

فدراسیون هاکی جمهوری سالمی ایران
شماره ثبت فدراسیون:
“ ق رارداد رسمی باشگاه و تدارکات ”
ماده  : 1مشخصات طرفین قرارداد
این قرارداد فی مابین آقای  ......................................رئیس هیئت  /مدیر باشگاه  .....................................به شماره ثبت  .......................به آدرس
 ..................................................................................................که در این قرارداد باشگاه نامیده می شود و خانم  /آقای..................................
فرزند ............................شناسنامه شماره  ........................کد ملی  .........................صادره  ...................شماره گذرنامه  ..................................متولد روز
 .......ماه  .......سال  .........به آدرس  .............................................................................................وضعیت نظام وظیفه  ............................به سمت
 .............................که از این پس در این قرارداد تدارکات نامیده می شود در تاریخ  .............. ................با شرایط مندرج در این قرارداد من عقد
می گردد.
می باشد که به این قرارداد پیوست می گردد.
دارای رضایت نامه
انتقالی
 -تدارکات طرف قرارداد آزاد

ماده  : 2موضوع قرارداد
این قرارداد بین باشگاه و تدارکات مبنی بر عضویت تدارکات در باشگاه فوق الذکر و قبول و شناخت کامل طرفین از آئین نامه های انضباطی و نقل
و انتقاالت و سایر آئین نامه های مرتبط با باشگاه منعقد می گردد.
ماده  : 3مدت قرارداد
تاریخ شروع قرارداد عبارت است از زمان ثبت قرارداد در هیئت استان به تاریخ  .............................و پایان آن دقیقاً تاریخ
 .............................می باشد.
سایر شروط مدت قرارداد:
ماده  : 4تعهدات باشگاه به تدارکات
 4- 1احترام به شخصیت تدارکات بعنوان عضوی از ساختار انسانی باشگاه
 4- 2انجام کلیه تعهدات مالی که در ماده  6این قرارداد دقیقاً ذکر شده است.
 4- 3فراهم کردن امکانات و وسایل برای انجام تمرین (زمین ،توپ ،چوب و )...
 4- 4تامین وسایل شخصی الزم برای تدارکات جهت انجام مسابقات در حد امکان.
 4- 5تامین امکانات برای انجام مسابقات خارج از شهرستان و استان در حد امکان.
 4- 6تامین مراقبت های پزشکی و بیمه حوادث ورزشی برای تدارکات مادامی که در مدت قرارداد تدارکات در اختیار باشگاه است
 4- 7مطلع کردن تدارکات از آئین نامه انضباطی و موضوع نقل و انتقاالت.

ماده  : 5تعهدات تدارکات به باشگاه
 :5- 1تدارکات متعهد است در کلیه جلسات تمرینی هیئت یا باشگاه بر اساس توافق طرفین قرارداد شرکت نماید.
 : 5- 2تدارکات متعهد است که در تمامی مسابقات شرکت نماید ,دقیقاً مقررات را رعایت کند ,در اختیار باشگاه باشد و کلیه مقرررات انضرباطی کره
باشگاه تعیین و به تدارکات ابالغ می کند را انجام دهد.
 : 5- 3تدارکات نمی تواند بدون موافقت باشگاه در طول مدت قرارداد با تیم دیگری مذاکره یا در تمرینات یا مسابقات هیچ تیمی شرکت کند ،در غیر
این صورت اقدام تدارکات تخلف محسوب شده و تدارکات برابر مفاد آئین نامه انضباطی مشمول جریمه می گردد.
 : 5- 4تدارکات متعهد است در صورت بروز هر نوع بیماری که موجب عدم امکان حضور وی در تمرین یا مسابقات می گردد مراترب را بره باشرگاه
اعالم نماید .در غیراینصورت تخلف محسوب برابر مقررات اقدام خواهد شد.
تبصره :در صورت وجود آئین نامه داخلی باشگاه ،این آئین نامه باید قبل از اجرا به تصویب کمیته مسابقات فدراسیون هاکی رسریده باشرد در غیرر
اینصورت برای فدراسیون هاکی دارای اعتبار نمی باشد..
ماده  : 6سایر شروط مورد توافق (آنچه که در ماده  4و  5این قرارداد قید گردیده یا نگردیده است یا نیازمند تغییر است)
.1
.2
.3
.4

عنوان:
عنوان:
عنوان:
عنوان:

سایر شروط نقل و انتقال (که در آئین نامه نقل و انتقال فدراسیون هاکی به آن اشاره نشده است):
 .1عنوان:
 .2عنوان:
 .3عنوان:
 .4عنوان:
ماده  : 7حقوق و مزایای تدارکاتان (قید مبلغ ضروری است)
 : 6- 1مبلغ کل قرارداد  ...................... ......................ریال است که طبق شرایط زیر پرداخت می گردد.
 .1عنوان:
 .2عنوان:
 .3عنوان:
 .4عنوان:
 : 6- 2در صورتیکه در مدت قرارداد تدارکات براساس توافق بین دو باشگاه و تدارکات و رعایرت کلیره مقرررات بره باشرگاه دیگرری منتقرل شرود
 .........................درصد از حق انتقال به تدارکات  /باشگاه تعلق خواهد گرفت.

ماده  : 8حق رشد
با توجه به قانون مصوب فدراسیون و در جهت تقویت و ایجاد انگیزه در هیئت های استانی در تدارکات سازی و در نتیجه رشد و ارتقاء هاکی مبلغ
 15درصد از این قرارداد معادل  ..........................................ریال به حساب هیئت هاکی استان  ................. ...........................بعنوان سازنده تا تاریخ
( ......................................حداکثر تا  10روز پس از ثبت قرارداد در دفتر هیئت گیرنده) واریز خواهد شد.
 باشگاه ها قبل از انعقاد قرارداد ,باید از رضایت هیئت سازنده اطمینان حاصل نمایند .مسئولیت عواقب ناشی از آن بر عهده باشگاه می باشد. صدور آیدی کارت و اجازه بازی ,منوط به پرداخت حق رشد می باشد.ماده  : 9شرایط عمومی قرارداد
 : 9- 1هرگاه احراز گردد که تدارکات دارای منع قانونی ورزشی برای انعقاد قرارداد بوده ولی قرارداد امضاء نموده است عالوه بر پرداخت خسارات و
محرومیت از سوی کمیته انضباطی ،کمیته مسابقات موظف به استرداد وجه اخذ شده و پرداخت معادل ریالی خدماتی است که برای وی انجام
شده است.
 :9- 2هرگونه جریمه احتمالی تدارکات در مورد بدرفتاری و نقض آئین نامه انضباطی فدراسیون هاکی و کمیته مسابقات و رفتار و اخالق غیر ورزشی،
توسط باشگاه پرداخت ولی از مطالبات تدارکات کسر خواهد شد.
 :9- 3مسئولیت اجرا اصالت مدارک سرپرست و سایر عوامل تیم قبل از ارائه به فدراسیون هاکی با رئیس هیئت و یا مدیر عامل باشگاه می باشد .در
صورت مغایرت طبق آئین نامه های کیفری و انضباطی تصمیم گیری خواهد شد.
 :9- 4تدارکات ی مجاز به عقد قرارداد جدید می باشد که شرایط زیر را دارا باشد:
 قرارداد قبلی تمام و تسویه پرداخت مالیات سال قبل تسویه حساب با فدراسیون و هیئت  /باشگاه سازنده و گیرنده بیمه ورزشی عدم محرومیتماده  :10رسیدگی به تخلف
طرفین با علم و آگاهی از ضوابط و مقررات فدراسیون هاکی و قبول صالحیت انحصاری و تخلف ناپذیر ،توافق و اقرار نمودند .مراجع حل
اختالف بدواً هیئت هاکی استان مربوطه و در صورت عدم پذیرش  ،مرجع نهایی کمیته مسابقات و کمیته انضباطی فدراسیون حسب مورد
خواهد بود .هر یک از طرفین به ضرورت می توانند در ارتباط با وصول مطالبات خود طبق قرارداد از مراجع ذیصالح اقدام نمایند.
تذکر :در مدت اختالف تا مرحله صدور رای ،تدارکات موظف است رابطه با باشگاه را حفظ نموده و متقابالً باشگاه نیز حق تدارکات را برابر برا
مقررات و مفاد قرارداد پرداخت نماید و مستندات قابل رسیدگی را بر حسب نیاز در جلسات مراجع حل اختالف ارائه نماید.
ماده  :11اعتبار قرارداد
شروع اعتبار این قرارداد از تاریخ ثبت در محل هیئت استان می باشد که با ثبت در فدراسیون هاکی رسمیت پیدا مری کنرد .ایرن قررارداد در چهرار
نسخه تنظیم گردیده که قانوناً هر نسخه حکم واحد و اصل را دارد که بین طرفین مبادله می گردد.
 نسخه تدارکات نسخه باشگاه نسخه هیئت -نسخه فدراسیون

ماده  :12عدم اعتبار قرارداد
هرگونه توافق و قرارداد داخلی بین تدارکات و باشگاه برای فدراسیون هاکی معتبر نمی باشد و در صورت پیگری در مراجع قضایی صرفاً قرارداد
موجود در فدراسیون و آئین نامه باشگاه مصوب فدراسیون معتبر خواد بود .در صورت احراز تخلف ،متخلف شامل احکام انضباطی می گردد.
ماده  :13حضور در هیئت هاکی
تدارکات الزم است با حضور در هیئت هاکی استان شخصاً برگ قرارداد را امضاء و دفتر نقل و انتقال آن هیئت را در حضور رئیس و دبیر هیئت
گواهی و امضاء نماید.
ماده  : 14امضاء و تائید مفاد قرارداد
اینجانبان ام ضاء کنندگان ذیل بعنوان طرفین قرارداد ،با آگاهی از محتویات کامل این قرارداد و با مطالعه آن در صحت و سالمت روحی روانی و
جسمانی ,کلیه مفاد و شروط مندرج در این قرارداد را پذیرا می باشیم .در صورت بروز اختالف نسخه موجود در بایگانی فدراسیون مالک عمل
خواهد بود .همچنین در صورت بروز هرگونه اختالف ما بین تدارکات و باشگاه ،رای و نظر کمیته مسابقات و انضباطی قطعی و الزم االجرا است.
اثر انگشت و امضاء تدارکات

امضاء و مهر مدیر باشگاه

این قرارداد با جزئیات کامل در تاریخ  ............................تحت شماره  ................................در محل هیئت هاکی استان  ............................ثبت گردید.

مهر و امضاء رئیس هیئت هاکی استان ...................................

این قرارداد با جزئیات کامل در تاریخ  .........................تحت شماره  .............................در محل فدراسیون هاکی جمهوری اسالمی ایران ثبت گردید.
مهر و امضاء رئیس کمیته مسابقات فدراسیون هاکی

