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Umowa o członkostwo w kadrze narodowej w golfie 

zawarta w dniu………………………..2015 roku w Warszawie pomiędzy: 

Polskim Związkiem Golfa z siedzibą w Warszawie, LIM Center, Al. Jerozolimskie 65/79, 
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
00001172289, reprezentowanym przez Bartłomiej Chełmeckiego, sekretarza generalnego 
PZG działającego z mocy pełnomocnictwa Zarządu PZG z dnia……………………………………….. 

zwanym w dalszej części umowy „PZG”. 

a 

[….]reprezentowanym przez przedstawiciela ustawowego[…] 

zwanym  w dalszej części umowy „Zawodnikiem” 

 

Strony działając zgodnie i w porozumieniu ustaliły co następuje: 

 

§1. 
[Członkostwo w Kadrze Narodowej w Golfie] 

1) Przedmiotem niniejszej umowy jest ustalenie praw i obowiązków Zawodnika 
związanych z uczestniczeniem w Kadrze Narodowej w Golfie. 

2) Zawodnik jest powoływany do Kadry Narodowej PZG w Golfie przez Zarząd PZG  
w drodze uchwały na wniosek Trenera Kadry Narodowej. 

3) Utrata statusu członka Kadry Narodowej następuje w drodze decyzji Zarządu PZG 
podjętej na wniosek Trenera Kadry Narodowej lub Komisji Dyscyplinarno – 
Regulaminowej PZG, po uprawomocnieniu się decyzji dyscyplinarnej.  

4) Zawodnik nie ma prawa występowania na jakichkolwiek zawodach w imieniu PZG lub 
jako reprezentant Polski bez uprzedniej zgody w tym zakresie Zarządu PZG. 

 

§2. 
[Obowiązki Zawodnika] 

1) Zawodnik zobowiązany jest do dbałości o dobre imię PZG oraz polskiego sportu. 

2) Zawodnik zobowiązany jest postępować w sposób godny, prezentować nienaganną 
postawę moralną i zachowywać najwyższe standardy etyczne. 

3) Zawodnik zobowiązany jest do nieustannego podnoszenia swoich umiejętności 
sportowych w zakresie gry w golfa oraz poziomu znajomości Reguł Gry w Golfa, 
zatwierdzonych przez R&A Rules Limited. 
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4) Zawodnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i 
uchwał PZG, EGA oraz innych międzynarodowych organizacji golfowych, a także 
zobowiązuje się poddać odpowiedzialności dyscyplinarnej za ich naruszenie.  

5) Zawodnik zobowiązany jest powstrzymywać się od jakichkolwiek działań naruszających 
zasady Fair Play i uczciwej rywalizacji, a także przestrzegać Reguły Statusu Amatora, 
przepisy Regulaminu Dyscyplinarnego PZG oraz prawa antydopingowego. 

6) Zawodnik zobowiązany jest uczestniczyć w programie szkolenia Kadry Narodowej w 
Golfie, realizować cele treningowe i startowe oraz plany szkoleniowe przygotowywane 
przez Trenera Kadry Narodowej PZG lub jego współpracowników, w szczególności 
Zawodnik zobowiązany jest uczestniczyć w zgrupowaniach, konsultacjach i treningach 
prowadzonych przez Trenera Kadry Narodowej lub osoby z nim współpracujące. 

7) Zawodnik zobowiązany jest do uczestnictwa w turniejach krajowych objętych 
programem szkolenia Kadry Narodowej w Golfie oraz turniejach międzynarodowych, 
do udziału w których został powołany jako reprezentant Polski.  

8) Zawodnik zobowiązany jest współpracować z Trenerem Kadry Narodowej i realizować 
jego zalecenia dot. indywidualnego rozwoju kariery sportowej oraz szkolenia 
realizowanego na poziomie klubowym lub akademickim.  

9) Zawodnik zobowiązany jest do korzystania z informatycznych narzędzi służących do 
utrwalania i oceny postępów treningowych oraz realizacji przyjętych założeń 
sportowych, wskazanych przez Trenera Kadry Narodowej.  

10) Zawodnik zobowiązany jest do wskazania trenera klubowego lub innego szkoleniowca, 
który będzie prowadził i szkolił zawodnika w trakcie jego członkostwa w kadrze 
narodowej i okresie obowiązywania niniejszej umowy. Szkoleniowiec, o którym mowa 
w zdaniu poprzednim zobowiązany jest do podpisania formularza stanowiącego 
załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.  

11) Zawodnik zobowiązany jest poddawać się regularnym badaniom lekarskim i posiadać 
aktualne badania lekarskie stosownie do postanowień przepisów o ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 roku o sporcie i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 
2011 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom 
orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich 
niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego. Ponadto, zawodnik zobowiązany jest 
do dostarczenia kopii aktualnego zaświadczenia lekarskiego do Biura PZG drogą 
elektroniczną na adres biuro@pzgolf.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby PZG.  

12) Zawodnik zobowiązany jest dostarczyć do biura PZG w nieprzekraczalnym terminie 14 
dni od zakończenia akcji szkoleniowej finansowanej z budżetu PZG faktury i rachunki 
dotyczące wydatków związanych z udziałem w akcji pod rygorem utraty wsparcia 
finansowego z budżetu PZG w przyszłości lub konieczności pokrycia 
nieudokumentowanych wydatków ze środków prywatnych.  

§3. 
[Uprawnienia Zawodnika] 

1) Zawodnik jest uprawniony do korzystania ze wsparcia PZG w zakresie uczestnictwa  
w programie szkolenia Kadry Narodowej w Golfie obowiązującym w danym roku.  

mailto:biuro@pzgolf.pl
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Program szkolenia Kadry Narodowej w Golfie opracowywany jest w oparciu o bieżące 
możliwości finansowe PZG i może ulegać modyfikacjom w ciągu roku.  

2) Zawodnik jest uprawniony do nieodpłatnego uczestnictwa w zgrupowaniach i 
konsultacjach szkoleniowych Kadry Narodowej w Golfie, po wcześniejszym uzyskaniu 
powołania od Trenera Kadry Narodowej. 

3) Zawodnik jest uprawiony do otrzymywania wsparcia finansowego i rzeczowego od PZG 
wynikającego z udziału w realizacji programu szkolenia Kadry Narodowej w Golfie, w 
tym  uczestnictwa w zawodach krajowych i zagranicznych, na zasadach określonych 
przez Zarząd PZG i w ramach środków finansowych PZG przeznaczonych na szkolenie w 
danym roku.  

4) Zawodnik jest uprawniony do nieodpłatnego korzystania z infrastruktury Centrum 
Szkolenia Kadry Narodowej PZG na zasadach określanych przez PZG i Trenera Kadry 
Narodowej. Zawodnik zobowiązany jest wykazać się szczególną dbałość o sprzęt i 
wyposażenie Centrum Szkolenia Kadry Narodowej PZG oraz korzystać z niego zgodnie z 
obowiązującymi regulaminami, zasadami bezpieczeństwa, jego przeznaczeniem i 
instrukcjami Trenera Kadry Narodowej lub jego współpracowników. 

5) Zawodnik uprawniony jest do korzystania z narzędzi informatycznych PZG służących do 
oceny postępów treningowych i realizacji przyjętych założeń sportowych przez 
Zawodnika, wskazanych przez Trenera Kadry Narodowej.  

6) W związku z uczestnictwem w akcjach szkoleniowych objętych programem szkolenia 
Kadry Narodowej w Golfie PZG ubezpieczy zawodnika od NNW.  

7) Zawodnik jest uprawniony do bieżącego kontaktu z Trenerem Kadry Narodowej lub 
jego współpracownikami w zakresie uczestnictwa w programie szkolenia Kadry 
Narodowej w Golfie, programowania i realizacji indywidualnych założeń szkoleniowych 
oraz prowadzenia treningu ogólnego i ukierunkowanego.  

8) Zawodnik jest uprawiony do występowania z wnioskami do Biura PZG o sporządzenie 
dokumentacji poświadczającej jego osiągnięcia sportowe celem przedłożenia ich 
stosownym organom.  

 
§4. 

[Obowiązki publicznoprawne PZG] 

1) Realizacja niniejszej Umowy nie może w żadnym zakresie ograniczać jakichkolwiek 
uprawnień PZG, jakimi PZG dysponuje z uwagi na posiadany status prawny polskiego 
związku sportowego, przysługujący PZG na podstawie aktów prawa powszechnie 
obowiązującego, w tym ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. oraz 
obowiązującego statutu PZG, jak również statutów i regulaminów międzynarodowych 
organizacji sportowych prowadzących działalność w golfie, których PZG jest organizacją 
członkowską lub których aktów prawa wewnętrznego PZG zobowiązał się przestrzegać. 
Realizacja niniejszej Umowy nie może w żadnym wypadku naruszać obowiązków PZG 
wynikających z przepisów określonych w zdaniu pierwszym. 

2) W przypadku jakiejkolwiek kolizji między prawami i obowiązkami PZG, bądź Zawodnika 
określonymi w niniejszej Umowie, a uprawnieniami lub obowiązkami PZG określonymi 
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w ust. 1 postanowienia niniejszej Umowy, w tym zakresie, nie będą one wiążące dla 
PZG. W takim przypadku Strony niniejszej Umowy podejmą negocjacje w celu 
wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i podjęcia dalszych działań mających na celu 
rozwiązanie powstałego zagadnienia i uniknięcie sytuacji konfliktowych.  

§5. 
 [Dane osobowe] 

1) Zawodnik w związku z uczestniczeniem w Polskiej Kadry Narodowej w Golfie do której  
został zakwalifikowany przez Polski Związek w Golfie wyraża zgodę na  przetwarzanie 
swoich danych osobowych, a szczególności takich danych osobowych jak imię, 
nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, PESEL, wynik HCP, miejsce zamieszkania  
przez Polski Związek Golfa dla celów statutowych, dla celów marketingowych, dla 
celów przetwarzania w systemach informatycznym Polskiego Związku Golfa  oraz dla 
celu zawarcia i realizacji zawartych przez Polski Związek Golfa z Ministrem właściwym 
do spraw kultury fizycznej.  

2) Zawodnika ma prawo wglądu do danych osobowych i prawo żądania ich aktualizacji. 
Administratorem tych danych adresowych jest Polski Związek Golfa. 

3) Zawodnik wyraża zgodę na przekazywanie danych osobowych przez Polski Związek 
Golfa Ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej i przetwarzanie danych 
osobowych przez Ministra właściwego do spraw kultury fizycznej dla celów realizacji 
umów zawartych przez Ministra właściwego do spraw kultury fizycznej z Polskim 
Związkiem Golfa, w tym przetwarzanie w systemach informatycznych 
administrowanych przez Ministra właściwego do spraw sportu. 

§6. 
 [Wizerunek] 

Zawodnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku Zawodnika przez 
PZG dla celów statutowych,  marketingowych i reklamowych.   

§7. 
[Uczestnictwo w Akcjach Szkoleniowych] 

1) Zawodnik zobowiązany jest uczestniczyć w konsultacjach, zgrupowaniach, zawodach 
sportowych oraz innych akcjach szkoleniowych w terminie i w miejscach wyznaczonych 
przez Trenera Kadry Narodowej. W trakcie uczestnictwa w akcjach szkoleniowych 
Zawodnik zobowiązany jest stosować się do poleceń Trenera Kadry Narodowej  
i przestrzegać dyscypliny lub regulaminów obowiązujących w ramach akcji szkoleniowej. 
Naruszenie powyższych obowiązków przez Zawodnika skutkować może 
natychmiastowym wykluczeniem z Kadry Narodowej PZG. 

2) Zawodnik zobowiązany jest do stawienia się na konsultacjach, zgrupowaniach i innych 
akcjach szkoleniowych w terminie i w miejscu wyznaczonym przez Trenera Kadry 
Narodowej, bez nieuzasadnionych opóźnień. Zawodnik zobowiązany jest uczestniczyć w 
konsultacjach, zgrupowaniach i innych akcjach szkoleniowych zgodnie ze szczegółowym 
planem danej akcji szkoleniowej i do czasu jej zakończenia. Nie jest dopuszczalne 
wcześniejsze opuszczenie miejsca danej akcji szkoleniowej bez zgody Trenera Kadry 
Narodowej. 
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3) Jeżeli Zawodnik z ważnych przyczyn nie może stawić się w wyznaczonym miejscu i 
terminie, to jego nieobecność musi być w każdym przypadku uzgodniona z Trenerem 
Kadry Narodowej.  Każda nieplanowana nieobecność na konsultacjach, zgrupowaniu lub 
innej akcji szkoleniowej musi być przez Zawodnika usprawiedliwiona nie później niż w 
terminie siedmiu dni od ustania przyczyny jego nieobecności. 

4) Jeżeli Zawodnik nie jest osobą pełnoletnią, to w takim przypadku jego opiekunowie są 
odpowiedzialni za jego bezpieczne przybycie na miejsce organizacji akcji szkoleniowej i 
w terminie wskazanym przez Trenera Kadry Narodowej. Opiekunowie zobowiązani są 
również do odbioru Zawodnika po zakończeniu akcji szkoleniowej w terminie i miejscu 
wskazanym przez Trenera Kadry Narodowej. Opiekunowie zobowiązani są również do 
odbioru Zawodnika z akcji szkoleniowej w przypadku wcześniejszego opuszczenia przez 
Zawodnika akcji szkoleniowej. Jeżeli opiekunowie nie są w stanie samodzielnie wykonać 
powyższych obowiązków, to na nich spoczywa obowiązek zapewnienia opieki i nadzoru 
na Zawodnikiem niepełnoletnim – w tym zakresie PZG nie zapewnia opieki lub nadzoru 
na Zawodnikiem. 

 
§8. 

[Postanowienia ogólne] 

5) Realizując cel umowy, strony zobowiązują się do współpracy i lojalności, zapewniając 
sobie wzajemne poszanowanie interesów. Strony zobowiązują się do dostarczania 
wszelkich materiałów niezbędnych do prawidłowej realizacji świadczeń w każdorazowo 
uzgadnianych przez obie strony terminach. 

6) Do bezpośrednich kontaktów i szczegółowych ustaleń związanych z realizacją niniejszej 
umowy wyznacza następujące osoby: 

a. ze strony PZG – sekretarz generalny PZG; trener główny kadry narodowej PZG, 

b. ze strony Zawodnika – […] 

7) Strony niniejszym uzgadniają, że wszelkie informacje dotyczące treści Umowy oraz 
warunków jej wykonania, jak również wszelkie informacje dotyczące PZG i osób z nim 
współpracujących, w szczególności informacje stanowiące tajemnicę handlową, know-
how lub tajemnicę przedsiębiorstwa, stanowią informacje poufne i nie będą ujawniane 
jakimkolwiek osobom trzecim, z wyłączeniem pracowników i władz PZG, jak również 
wszelkich innych osób, którym ujawnienie ww. informacji będzie niezbędne do 
wykonania postanowień Umowy, oraz z wyłączeniem przypadków, gdy ujawnienie 
informacji będzie wymagane przez przepisy prawa. 

8) Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

9) Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje zawarta na czas 
określony do dnia 31 grudnia 2015 r.  

10) Umowa uznaje się za przedłużoną na takich samych zasadach na okres kolejnych 
dwunastu miesięcy kalendarzowych jeżeli zawodnik zostanie powołany uchwałą Zarządu 
PZG do składu kadry narodowej na kolejny rok kalendarzowy najpóźniej do końca okresu 
obowiązywania umowy tj. 31 grudnia danego roku.   
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11) Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę z miesięcznym okresem 
wypowiedzenia. 

12) W przypadku konieczności wypowiedzenia umowy przez PZG z uwagi na zaistnienie 
okoliczności określone w §4 niniejszej Umowy, PZG jest uprawnione do wypowiedzenia 
umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku niniejsza Umowa wygasa z 
chwilą złożenia na piśmie przez PZG oświadczenia o wypowiedzeniu niniejszej Umowy. 

13) PZG jest uprawnione do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w 
przypadku naruszenia przez Zawodnika obowiązków określonych w §2, §5 i §6 niniejszej 
Umowy, a w szczególności §2 ust. 4 i 5 niniejszej Umowy. W takim przypadku niniejsza 
Umowa wygasa z chwilą złożenia na piśmie przez PZG oświadczenia o wypowiedzeniu 
niniejszej Umowy. 

14) W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie właściwe przepisy 
prawa polskiego, a w szczególności odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego. 

15) Wszelki spory wynikłe z niniejszej Umowy Strony będą rozwiązywać w drodze negocjacji, 
a w razie zaistnienia takiej konieczności wszelkie spory będzie rozstrzygał Trybunał 
Arbitrażowy ds. Sportu przy PKOL.  

16) Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 
jednym dla każdej ze stron. 

 

………………………………..      …………………………………. 

    Za PZG                        Za przedstawiciela                  

                                                                                                         ustawowego Zawodnika 

 

                                                                                                               …………………………………. 

                                                    Za Zawodnika 
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Załącznik nr 1 do umowy o członkostwo w kadrze narodowej w golfie. 

 

Ja niżej podpisany oświadczam……………………………………,  że jestem trenerem 

zawodnika………………………powołanego do kadry narodowej Polskiego Związku Golfa, 

który jest moim podopiecznym w zakresie stacjonarnego szkolenia golfowego. 

W trakcie członkostwa w/w zawodnika w kadrze narodowej zobowiązuję się do: 

1) bieżącej opieki szkoleniowej i trenerskiej nad zawodnikiem, 

2) nadzoru nad  jego rozwojem sportowym, 

3) kierowania treningiem ogólnym i specjalistycznym zawodnika, 

4) współpracy ze sztabem szkoleniowy PZG w zakresie rozwoju jego kariery 

sportowej,  

5) korzystania z systemów informatycznych wspomagających proces szkolenia 

sportowego zawodnika w zakresie utrwalania wyników i postępów sportowych, 

co obejmuje m.in.: raportowanie wyników i osiągnięć w systemie PZG Birdie lub 

innych aplikacjach informatycznych zatwierdzonych przez Trenera Kadry 

Narodowej 

 

 

   Data i miejsce                                                                                        Podpis trenera 

……….………………………                                                                                                ..……........................... 

 

 

 

 

 

 


