…………………….…………………………...
(pieczęć lub pełna nazwa klubu )

………………………………
Miejscowość, data

....…………..……………….……………….....
(adres klubu)
…………………………………….…………...
(telefon kontaktowy)

OŚWIADCZENIE
KLUBU ODSTĘPUJĄCEGO
Klub sportowy …………………………………………………………..………………………………………………….oświadcza, że zawodnik
……………………………………………………………………………..… urodzony dnia ….…………………………….………………………………..
(nazwisko / imię)
Posiadający numer EXTRANET ................................................... posiada status zawodnika wolnego, nie jest związany
umową (kontraktem) i nie podpisał deklaracji gry amatora.
Jednocześnie oświadczamy, iż w/w zawodnik został rozliczony z klubem ze sprzętu sportowego i nie posiada wobec
naszego klubu żadnych zobowiązań.
1) Klub oświadcza, że otrzymał /nie otrzymał * ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika (zgodnie z Uchwałą Zarządu
PZPN nr VIII/121 z dnia 16 czerwca 2011roku. - zasady ustalania zryczałtowanego ekwiwalentu za wyszkolenie
zawodnika o statusie amatora, zawodnika profesjonalnego oraz zawodnika profesjonalnego, któremu klub nie
zaoferował przedłużenia umowy kontraktowej):
w wysokości ………………………………. słownie…………………………………………………………………………………………………………..
Otrzymanie ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika w ustalonej jw. wysokości wyczerpuje tryb ustalenia ekwiwalentu i
klub nie będzie wnosił roszczeń wynikających z różnicy w stosunku wysokości ekwiwalentu wynikającego z wyżej
cytowanej uchwały.
2) Klub oświadcza, że otrzymał /nie otrzymał * ryczałt za wyszkolenie zawodnika (zgodnie z Uchwałą Prezydium
Zarządu PZPN nr 8/52 z dnia 12 lipca 2002 roku dotyczącej opłaty ryczałtowej dla klubu odstępującego za zawodnika
pomiędzy 23, a 28 rokiem życia):
w wysokości ……………….………….… słownie ………………………….………………………………………………………………………………..
Otrzymanie ryczałtu za wyszkolenie zawodnika w ustalonej jw. wysokości wyczerpuje tryb ustalenia ryczałtu i klub nie
będzie wnosił roszczeń co do wysokości ustalonego ryczałtu wynikającego z wyżej cytowanej uchwały.
3) Klub oświadcza, że rezygnuje z przysługującego mu ekwiwalentu/ryczałtu* za wyszkolenie w/w zawodnika.

……………………………...…………………………
(pieczątka klubu odstępującego i dwa podpisy)

*- niepotrzebne skreślić.
UWAGA
1.

Klub jest zobowiązany do wydania niniejszego oświadczenia w terminie 3 dni od daty zgłoszenia wniosku przez zawodnika. Podpisy
wyłącznie osób ujawnionych w dokumentach rejestracyjnych klubu (KRS, ewidencja SKF starostw powiatowych).

2.

Oświadczenie pod rygorem odmowy uprawnienia do rozgrywek musi w sposób jednoznaczny zawierać wszelkie wymagane w jego
treści oświadczenia.

