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AMATŐR SPORTOLÓI SZERZŐDÉS 

mely létrejött egyfelől az Esztergom-Táti Tigrisek Jégkorong  Sportegyesület                                              

(székhely: 2500 Esztergom, Monteverdi u 2. fszt. 1., adószáma: 18217232-2-11, képviseli: Pozsonyi Károly Csaba): 

másrészről       

Sportoló neve:     ……………………………………………………………………………………….   

 

Születési hely, idő :   ……………………………………………………………………………………….  

  a továbbiakban Sportoló, képviseli törvényes képviselője:  

             

Szülő neve:          ………………………………………………………………………………………. 

 

  Lakcím:                          ………………………………………………………………………………………. 

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 

1. A felek rögzítik, hogy a Sportoló az Egyesület igazolt utánpótláskorú játékosa. A felek a jelen szerződést 2022. július 01.-2023. június 

30. napjáig terjedő időtartamra kötik.  

2. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés időtartama alatt a Sportoló játékjogának használati jogával az Egyesület 

szabadon rendelkezik. .A szerződés a játékos korosztályban érvényes valamennyi játékjogának használati jogára vonatkozik, 

beleértve a Magyar Jégkorong Szövetség által szervezett valamennyi saját korosztályú bajnokságban való részvételre szóló játékjog 

használati jogát is.  

3. Az Egyesület a Sportolónak a következő szolgáltatásokat biztosítja:  

- szakmai fejlődés a rendszeres edzéseken, szakképzett edzők közreműködésével, 

- megfelelő jégidő biztosítása 

- részvétel a versenyeken 

4. A sportoló a szerződés időtartama alatt a Magyar Jégkorong Szövetségtől más egyesületre, vagy korosztályra szóló versenyengedélyt 

az Egyesület előzetes írásbeli hozzájárulásával kaphat.  

5. A Sportoló együttműködési kötelezettségeinek formája:   

- részt vesz a rendszeres edzésmunkában, 

-a versenyeken az őt felkészítő egyesület színeiben szerepel,  

-betartja az Egyesület szabályzatait 

-maradéktalanul megfizet az Egyesület felé minden kötelezettséget. 

6. A Sportoló a szerződés érvényessége alatt csak az Egyesület hozzájárulásával igazolható át másik sportszervezethez. Az átigazolás 

menetét, szabályszerűségét a Magyar Jégkorong Szövetség aktuális Igazolási és Átigazolási Szabályzatában határozza meg. 

7. A szülők bruttó 6.000 Ft/hó sportszolgáltatási díjat fizetnek az Egyesület részére azokra a hónapokra, amikor a gyermekek részére 

edzést biztosítunk. A díj mértéke egyedi esetekben eltérhet: két testvér esetén bruttó 9.000 Ft/hó, három testvér esetén a fizetendő díj 

szintén bruttó 9.000 Ft/hó, tehát  a 3. gyermek díjmentes.  A sportszolgáltatási díj befizetése korlátlan korcsolyázási lehetőséget 

biztosít a sportoló számára nyitvatartási időben.  

8. Az átigazoláshoz a hozzájárulás nem adható meg, ha: 

-az Egyesület tulajdonát képező tárgyi eszközöket nem adta vissza. 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V.törvény és a Sportról szóló 2004.évi I.törvény 

rendelkezéseit kell alkalmazni.  

A Felek a jelen szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.  

 

…………………………………………………………… 

 

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

              Egyesület                                                                                                             Sportoló törvényes képviselője 


