Smlouva o reprezentaci České republiky v rádiovém orientačním běhu na akci reprezentace:
MISTROVSTVÍ EVROPY žáků a dorostu v ROB - Bulharsko, Primorsko, 15.-20.6.2011
Smluvní strany

Asociace ROB České republiky
Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, IČO: 48546437
zastoupená předsedou JUDr. Miroslavem Vlachem
(dále jen “AROB ČR”)

a

člen žákovského a dorosteneckého reprezentačního výběru AROB ČR
příjmení, jméno

……………… ………………………………

bydliště

………………………………………………

rodné číslo
(dále jen “reprezentant”)

………………………………………………

Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je působení výše uvedeného reprezentanta v reprezentačním výběru Asociace ROB ČR (dále jen “reprezentace”) na akci
reprezentace, mezinárodních závodech – Mistrovství Evropy žáků a dorostu v rádiovém orientačním běhu v Bulharsku v termínu 15.-20.6.
2011 se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy.
Povinnosti reprezentanta
Reprezentant je povinen na výše uvedené soutěži:
•
Podat co nejlepší sportovní výkon.
•
Chovat se v průběhu soutěže tak, aby dělal čest Asociaci ROB ČR a celé České republice. Při této soutěži používat zapůjčený oficiální
oděv a materiál reprezentace, včetně reprezentačních dresů s logy partnerů reprezentace. Tyto nesmí být upravovány ani rozšiřovány
o osobní partnery reprezentanta. V tomto směru se plně řídit pokyny vedení reprezentace.
•
Na akcí reprezentace se řídit výhradně pokyny trenérů, případně dalších pověřených členů realizačního týmu. V případě jakýchkoliv
nejasností je reprezentant povinen vyžádat si od trenérů upřesnění instrukcí.
•
Respektovat nařízení a rozhodnutí trenérské rady a členů realizačního týmu v rámci jejich kompetencí. Rovněž je povinen dodržovat
normy a nařízení vydané Asociací ROB ČR a rozhodnutí jejích orgánů ve věcech reprezentace. Zavazuje se plně respektovat rozhodnutí
Rady Asociace ROB ČR. V případě jakýchkoliv sporů se nejprve písemně obrátit na Radu Asociace ROB ČR.
•
Reprezentant je povinen řádně pečovat o své zdraví.
•
Dodržovat platná “Pravidla ROB”, chovat se sportovně a čestně.
•
Dodržovat obecně platné zásady životosprávy sportovce, včetně užívání jakýchkoliv nepovolených dopingových látek. Užívání jakýchkoliv
léků, stimulačních látek nebo jiných farmaceutických preparátů během platnosti této smlouvy je nutné hlásit předem šéftrenérovi a lékaři
reprezentace. Je povinen se seznámit se “Směrnicemi pro kontrolu a postih dopingu ve sportu” a tyto dodržovat.
•
V případě proběhnutí antidopingové kontroly (v souladu se zásadami Antidopingového výboru ČR a mezinárodními pravidly), se této
kontrole podrobit. Zároveň souhlasí s tím, aby výsledky zkoušky byly zveřejněny a podrobně o nich byla informována Asociace ROB ČR,
realizační tým a mateřský sportovní klub.
•
Souhlasit s tím, aby osobní lékař sdělil Asociaci ROB ČR, šéftrenérovi a lékaři reprezentace na jejich žádost seznam použitých léků
a prodělaná léčení v průběhu platnosti této smlouvy.
•
Zavazuje se a zodpovídá za to, že se v jeho těle nebude nacházet žádná zakázaná látka, dle pravidel MOV, ČOV a Směrnic pro kontrolu
a postih dopingu ve sportu.
•
Bude-li v jeho těle zjištěna zakázaná látka, podrobí se rozhodnutí Asociace ROB ČR o udělení trestu dle “Pravidel antidopingové kontroly”
a “Směrnic pro kontrolu a postih dopingu ve sportu” a souhlasí s tím, že následná rozhodnutí Asociace ROB ČR bude respektovat jako
konečná a neměnná.
Porušení povinností reprezentanta
•
V závažných případech porušení této smlouvy může Asociace ROB ČR na reprezentantovi požadovat úhradu doposud vzniklých nákladů,
resp. úhradu škod vzniklých porušením jeho povinností vyplývajících z této smlouvy, spolu s případnými dalšími náklady vzniklými
v souvislosti s uplatněním práv AROB ČR, dle platných zákonů.
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•

Práva reprezentanta
Reprezentant může smlouvu písemně vypovědět pokud Asocice ROB ČR neplní smluvní povinosti nebo jinak narušuje jeho sportovní
přípravu.
Od smlouvy bude odstoupeno v případě, když reprezentant písemně prohlásí, že nechce reprezentovat Českou republiku v rádiovém
orientačním běhu.
Úhrada nákladů spojených s účastí na MEŽD 2011
Reprezentant je povinen v termínu do 5.6.2011 uhradit na účet AROB ČR č. 154988883/0600 (variabilní symbol = index bez písmen)
poplatky spojené s účastí na MS 2011, které se skládají z částky:
3000,- Kč (spoluúčast dle rozhodnutí Rady AROB)
Poplatky spojené s účastí na ME uváděné v cizí měně budou uhrazeny v korunách (Kč) podle aktuálního kurzu v době platby pořadateli.
Reprezentant se může s AROB ČR dohodnout na jiném způsobu úhrady poplatků.
AROB ČR je povinna poskytnout potřebnou součinnost k provedení úhrady poplatků.
Ostatní
Ve smyslu znění zákona č.101/2000 Sb. reprezentant ČR souhlasí a zmocňuje Asociaci ROB ČR a realizační tým reprezentace ČR
ke zpracování a evidenci osobních údajů v souladu se svou sportovní činností a reprezentací (a to včetně případného zveřejnění těchto
údajů pro potřeby medální či jiné propagace a prezentace Asociace ROB ČR a reprezentačního družstva ČR v ROB).
Závěrečná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, od 25.4.2011 do 20.6.2011
Tato smouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběmi smluvními stranami.
Účastníci s obsahem smlouvy souhlasí, což stvrzují svými vlastoručními podpisy.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

Praha, 25.4.2011
………………………………………………………………...
Asociace ROB ČR

místo:

datum:

………………………………………………………………...
Podpis reprezentanta ČR v ROB + souhlas rodičů u mladších 18 let

