OŚWIADCZENIE O ZWOLNIENIU ZAWODNIKA O STATUSIE AMATORA
Z OBOWIĄZKU REPREZENTOWANIA KLUBU W ROZGRYWKACH
W imieniu organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu:

GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY
………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
„ISKRA” WAPLEWO
…………………………………………………………………………………………..……….…………………………………………
(pełna nazwa Klubu Odstępującego)
oświadczamy, że na mocy obustronnego porozumienia stron zwalniamy zawodnika :
Nazwisko i imię zawodnika
Data urodzenia
Numer ewidencyjny

KOWALSKI JAN
………………………………………….…………………

1999-01-01
…………………………

16626001
………………………..….

Z obowiązku reprezentowania naszego Klubu w rozgrywkach sezonu …………….2017/2018…………....…
Ponadto oświadczamy, że:
Należna ze strony Klubu Pozyskującego, tj.:

MIEJSKI KLUB SPORTOWY „GROM” OLSZTYN

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa Klubu Pozyskującego)

kwota z tytułu:
Ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika*
(dot. zawodnika między 9 a 23 rokiem życia)

Opłaty ryczałtowej*
(dot. zawodnika między 23 a 28 rokiem życia)

(*niepotrzebne skreślić)
w wysokości

1.450,00
…..……………....…….
zł ( słownie …………………………………..……………………….….…..)
JEDEN TYSIĄC CZTERYSTA PIĘĆDZSIESIĄT ZŁ 00 GR

Została w całości przekazana na rzecz naszego klubu i w związku z tym nie rościmy z tego tytułu wobec Klubu Pozyskującego
żadnych pretensji.(*)
Nie została przekazana na rzecz naszego Klubu, w związku z czym oczekujemy na jej przekazanie na konto bankowe naszego
Klubu nr …………………………………………………………………………………………………………………………...
w terminie ………………… dni od daty faktycznej zmiany przynależności klubowej zawodnika w systemie Extranet. (*)
Nie została przekazana na rzecz naszego Klubu w związku ze sporem co do jej wysokości.(*)
Nie została przekazana na rzecz naszego Klubu. Klub Odstępujący zrzeka się prawa do w/w należności i oświadcza, że ani w
chwili obecnej ani w przyszłości nie będzie rościł wobec Klubu Pozyskującego żadnych pretensji z tego tytułu. (*)
(*niepotrzebne skreślić – pozostawić wyłącznie jedną - właściwą rubrykę)

Na w/w zawodniku ciąży / nie ciąży (*niepotrzebne skreślić) kara wymierzona przez Zarząd naszego Klubu.
( Jeśli tak należy załączyć jej potwierdzenie).

W imieniu organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu niniejsze Oświadczenie składają:
WOŁEK BARBARA
BOROWIK JAN

…………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

(Nazwisko i imię)

(Nazwisko i imię)

PREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………

(Funkcja w Klubie Odstępującym)

(Funkcja w Klubie Odstępującym)

……………………………………………………………………..
(Czytelny podpis)

OLSZTYN, 03-02-2018 r.
……………………………………………………………………..
(Data i miejsce wystawienia)

…………………………………………………………………….
(Czytelny podpis)

……………………………………………………………………….
(Pieczęć Klubu Odstępującego)

J a n K owa lski

czytelny podpis zawodnika pełnoletniego/
czytelne podpisy przedstawicieli ustawowych zawodnika niepełnoletniego……………………………………………………………………..…………………...

