ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Στην Αθήνα Αττικής σήµερα ………..2016 µεταξύ των κάτωθι συµβαλλοµένων:

1) Αφενός του εδρεύοντος επί της οδού ……………………………………. αρ.
…….. στην ………………………… ………………………… αθλητικού
Σωµατείου µε την επωνυµία « ……………………………………. », µε
Α.Φ.Μ. ……………………………, Δ.Ο.Υ. ……………………………………
νοµίµως
εκπροσωπούµενου
από
τον
Πρόεδρο
του
Δ.Σ.
…………………………………………. του ……………..….. και τον Γενικό
Γραµµατέα
του
Δ.Σ.
………………………………………….
του
……………..….., το οποίο θα αποκαλείται στο εξής για συντοµία «το
Σωµατείο»
και
2) αφετέρου του ………………………………………. του …………………. ,
υδατοσφαιριστή
κατοίκου
……………………………………,
οδός
……………………….. αρ. ………., µε Α.Φ.Μ. ……………………………,
Δ.Ο.Υ. …………………………………… αποκαλούµενου στο εξής για
συντοµία «ο Αθλητής»,

συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

1. Αντικείµενο του Συµφωνητικού
Αντικείµενο του παρόντος συµφωνητικού αποτελεί η αθλητική ενασχόληση
στο άθληµα της υδατοσφαίρισης του Αθλητή στο Σωµατείο. Τα ανωτέρω
συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από σχετική συµφωνία, αποφάσισαν να
ενταχθεί ο Αθλητής στο αθλητικό δυναµικό του Σωµατείου. Συµφωνείται
ρητά ότι ο Αθλητής θα προπονείται και θα αγωνίζεται στην οµάδα του
τµήµατος υδατοσφαίρισης που διατηρεί το Σωµατείο και συµµετέχει στην
……… Εθνική Κατηγορία, την οποία διοργανώνει κατ’ έτος η Κολυµβητική
Οµοσπονδία Ελλάδος.
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2. Καθήκοντα και Υποχρεώσεις του Αθλητή
Α) Ο Αθλητής οφείλει να παρέχει προσηκόντως τις υπηρεσίες του στην
οµάδα υδατοσφαίρισης του Σωµατείου, µε σοβαρότητα και πιστή τήρηση
των αρχών που διέπουν τον Αθλητισµό, των κανόνων του αθλήµατος,
όπως αυτοί προβλέπονται από την ελληνική και διεθνή νοµοθεσία και τους
κανονισµούς της οικείας οµοσπονδίας. Οφείλει επίσης να τηρεί τον
εσωτερικό κανονισµό του Σωµατείου και να συµµορφώνεται πλήρως στις
νόµιµες, συµβατικές και εντός των πλαισίων της ηθικής και του ευ
αγωνίζεσθαι εντολές του Προπονητή, του Εφόρου του τµήµατος και τις
εντολές και αποφάσεις της Διοίκησης. Ρητά συνοµολογείται ότι ο
Προπονητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διαµόρφωση του
προγράµµατος προπόνησης, το οποίο ο Αθλητής οφείλει να ακολουθεί
πιστά.
Β) Ο Αθλητής οφείλει να διάγει αθλητικό βίο, δηλαδή i) να προσέχει τη
διατροφή του, ii) να διατηρεί το βάρος του, iii) να ξεκουράζεται κατάλληλα,
iv) να ακολουθεί τις συµβουλές των ιατρών και φυσιοθεραπευτών του
Σωµατείου, ώστε να δύναται καθόλη τη διάρκεια της αγωνιστικής
περιόδου να αποδίδει το µέγιστο των αθλητικών του δυνατοτήτων.
Γ) Ο Αθλητής οφείλει σε περίπτωση απουσίας του από την προπόνηση ή
αγώνα για λόγους να ενηµερώνει αµελλητί τον Προπονητή και τυχόν άλλα
αρµόδια πρόσωπα που θα οριστούν από το Σωµατείο. Σε περίπτωση
απουσίας του αθλητή λόγω ασθένειας θα πρέπει να πιστοποιείται από τον
ιατρό του Σωµατείου ή άλλο ιατρό που θα επιλεγεί από τα συµβαλλόµενα
µέρη. Σε κάθε άλλη περίπτωση δύναται να απουσιάζει κατόπιν άδειας του
Προπονητή ή του αρµόδιου προσώπου που θα οριστεί από το Σωµατείο.
Δ) Ο Αθλητής οφείλει να υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο απαιτηθεί για
τη µεταγραφή του στο Σωµατείο και να προβεί σε όποια ενέργεια του
ζητηθεί εν γένει για την ολοκλήρωση της µεταγραφής.

3. Καθήκοντα και Υποχρεώσεις του Σωµατείου
Α) Το Σωµατείο οφείλει να παρέχει στον αθλητή όλες τις αναγκαίες
προϋποθέσεις (πρόσβαση σε αθλητικό χώρο-πισίνα, µαγιό, σκουφάκι,
µπάλες υδατοσφαίρισης κλπ.) για την αρτιότερη δυνατή προετοιµασία του,
όσον αφορά τις προπονήσεις και τους αγώνες υδατοσφαίρισης.

W: www.seay.gr
E : seay@seay.gr
Τ : 2112120501

Β) Το Σωµατείο οφείλει να προβεί σε κάθε ενέργεια για τη µεταγραφή του
αθλητή από το πρώην Σωµατείο του και να καλύψει τα έξοδα της
µεταγραφής του αθλητή. Σε περίπτωση που απαιτείται οποιαδήποτε
ενέργεια, δηλαδή αίτηση ή υπογραφή δικαιολογητικών εγγράφων
µεταγραφής κ.α., εκ µέρους του αθλητή για να ολοκληρωθεί η µεταγραφή
αυτού, είναι υποχρεωµένος να συνδράµει στην ολοκλήρωση της
µεταγραφής.
Γ) Το Σωµατείο οφείλει να καλύψει πλήρως τυχόν φορολογικές ή/και
ασφαλιστικές υποχρεώσεις προκύψουν από το παρόν Ιδιωτικό
Συµφωνητικό και για τους δύο συµβαλλόµενους.

4. Χρονική Διάρκεια του Συµφωνητικού
Η χρονική διάρκεια του παρόντος συµφωνητικού ορίζεται …..ετής και
καλύπτει την αγωνιστική περίοδο 2016-20…... Ως ηµεροµήνια έναρξης
του παρόντος ορίζεται η …………… και λήξης η …………….

5. Αµοιβή
Η αµοιβή του Αθλητή ορίζεται στο ποσό των …………….. (……..€) ευρώ.

6. Τρόπος Καταβολής
Α) Η αµοιβή του άρθρου 5. συµφωνείται να καταβληθεί σε ……… (……)
µηνιαίες δόσεις των ……………………… (………… €) ευρώ έκαστη. Οι
δόσεις αυτές συµφωνείται να καταβληθούν στον αθλητή ως εξής:
α) Η πρώτη δόση θα καταβληθεί στις 30 ………………….. 2016.
β) Η δεύτερη δόση θα καταβληθεί στις 30 ……………….. 2016.
γ) Η τρίτη δόση θα καταβληθεί στις 30 ……………….. 2016.
δ) Η τέταρτη δόση θα καταβληθεί στις 30 ………………. 2016.
.
.
.
.
Όλες οι ανωτέρω ηµεροµηνίες λογίζονται ως δήλη ηµέρα για το εκάστοτε
ποσό που συµφωνήθηκε.
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7. Μετακινήσεις και αγώνες εκτός έδρας
Το Σωµατείο οφείλει να µεριµνήσει µε δικά του έξοδα τις πάσης φύσεως
µετακινήσεις, πρόσθετα έξοδα, διατροφή και διανυκτέρευση του Αθλητή
σε περίπτωση αγώνα εκτός έδρας ή εκτός της πόλης διαµονής του
Αθλητή.

8. Λοιπές Διατάξεις
Στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου ο Αθλητής καθίσταται αυτοµάτως
ελεύθερος να µετακινηθεί σε Σωµατείο της επιλογής του. Το Σωµατείο,
ανεξαρτήτως των αγωνιστικών αποτελεσµάτων, υποχρεούται να επιτρέψει
τη µετακίνηση του αθλητή σε Σωµατείο της επιλογής του, υπογράφοντας
οιοδήποτε έγγραφο απαιτηθεί.
9. Εφαρµοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία
Αυτό το Ιδιωτικό Συµφωνητικό διέπεται και ερµηνεύεται σύµφωνα µε το
Ελληνικό Δίκαιο.
Για κάθε διαφορά που ανακύπτει από τη σύναψη, την εκτέλεση, την
ερµηνεία, την ακύρωση, την καταγγελία ή λήξη αυτού του Ιδιωτικού
Συµφωνητικού ή αν ανακύπτει από αυτές ή αν σχετίζεται µε αυτές µε
οποιοδήποτε τρόπο, αρµόδια είναι τα καθ’ ύλην Δικαστήρια της
…………………..

Αφού συµφωνήθηκαν τα ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν, αναγνώστηκε,
βεβαιώθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως σε δύο (2) πρωτότυπα, έλαβε δε
από ένα έκαστος των συµβαλλοµένων.
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟΝ ………………..
Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραµµατέας
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Ο Αθλητής

