
 
Umowa numer :    ...... /47/2018 [chcemy*/nie chcemy* grać wszystkich meczów w trybie „PRO”] 
dotyczy uczestnictwa zespołu w 46.sezonie rozgrywek amatorskiej ligi koszykówki – WRONBA, pakiet liga _2.liga 

 

zawarta ..............data............... we Wrocławiu pomiędzy: 

1) Fundacją Ligi WRONBA  z siedzibą we Wrocławiu, ul. Łuczan 2; reprezentowaną przez: Piotra Peltza – prezesa 
zarządu,  zwaną dalej WRONBA 

, a 

2)...........imię.....................................................nazwisko.......................   
 

........telefon........., ......................em@il..............................., zamieszkałym .......miejscowość ............  

 

...........................ulica..................................,  .........numer domu..........., .........numer lokalu........... zwanym dalej 

Kapitanem. 
§ 1 

Rozgrywki WRONBA prowadzone są zgodnie z Regulaminem opublikowanym w serwisie internetowym www.wronba.pl 

§ 2 

Przedstawicielem drużyny jest Kapitan , która zgłasza zawodników do rozgrywek na liście zawodników (załącznik do 

umowy). Kapitan jest zobowiązany do zapoznania z Regulaminem wszystkich graczy swojej drużyny. 

§ 3 

Kapitan zobowiązuje się jest do wniesienie opłaty na cele statutowe Fundacji ligi WRONBA wyliczonej w 
następujący sposób: 

- za pierwszych ośmiu zawodników=      1 x 1758 zł  

(do 14.02.2018 - 1558 zł: patrz §4 pkt2.) 
 

- za kolejnych zawodników (powyżej ośmiu)=      x 125 zł 

 
 

- bonifikata za zawodników z legitymacją szkolną (pierwszych ośmiu)=   minus ....... x 37,50 zł 

 
- bonifikata za zawodników z legitymacją szkolną(powyżej ośmiu) =   minus ....... x 124 zł 

 

- dopłata za mecz w trybie „PRO” (opłata po ustaleniu terminarza)    x 39 zł 
 

* niepotrzebne skreślić 

 

§ 4 
pkt. 1.  Dodatkowo drużyna jest zobowiązana do wniesienia opłat na cele statutowe: - w przypadku zakwalifikowania 

do meczu „o awans z pucharu” – 129 zł. (patrz punkt 40 regulaminu 47.sezonu WRONBA) 

 
pkt. 2. Za datę wniesienia opłaty uznaje się datę uznania środków na koncie bankowym Fundacji ligi WRONBA. 

§ 5 

W przypadku, gdy Kapitan ma jakiekolwiek zaległości w opłatach na rzecz WRONBA, koordynator ligi ma prawo nie 
dopuścić do meczu losowo wybranych graczy w liczbie odpowiadającej kwocie zaległości. 

§ 6 

Kapitan i każdy z zawodników ma prawo wnieść w trakcie sezonu dodatkowe opłaty na cele statutowe WRONBA 
związane z dodatkowymi działaniami niewymienionymi w niniejszej umowie (np. zgłoszenie kolejnych zawodników). 

§ 7 

Obowiązuje czteromiesięczny okres wypowiedzenia niniejszej umowy. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą 

umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. 
§ 8 

Wszelkie spory związane z realizacją niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby WRONBA. 

 
WRONBA          Kapitan 

          

 
 

 

................................ imię, nazwisko, podpis ................................ 
zapoznałem się z regulaminem rozgrywek 47.WRONBA 

 

 
 

 

................................ imię, nazwisko, podpis ................................ 


