Federació Catalana de Ciclisme

COMPROMÍS ESPORTIU

,a

de GENER del 2020

REUNITS
D’UNA PART, En/Na.
, amb domicili a
, carrer
, C.P.
, amb DNI i NIF núm.
.en qualitat de
, de l’entitat
, amb domicili a
, carrer
, C.P., telèfon i fax
núm.
, afiliat a la Real Federación Española de Ciclismo, amb el núm. de llicència
de
l’any en curs.
I D’UNA ALTRA, En/Na
, de nacionalitat
, de
Targeta o Permís de Residència núm.
, amb domicili a
telèfon i Fax núm.
i amb la categoria de llicència

anys d’ edat, amb DNI
carrer
C.P.

o

DECLAREN
Que valorant ambdues parts reunir els requisits i condicions per ells establerts, de comú acord, convenen a subscriure el present
document, d’acord a les següents

CLÀUSULES
PRIMERA.-

El present document té per objecte regular l’activitat esportiva de/d’ En/Na
, en el Ciclisme de
Competició i en la modalitat de
, sota la supervisió i cobertura tècnica esportiva de l’ esmentat club on es
desenvoluparà la mateixa.
L’esportista s’ obliga expressament a realitzar dita activitat esportiva aplicant la diligència especifica que correspon a les seves
personals condicions físiques i tècniques, així com a la seva categoria, i d’ acord a la legislació vigent, a la reglamentaci ó tècnica
de la Real Federación Española de Ciclismo i de la Federació Catalana, així com a les instruccions dels representants del Club.
SEGONA.- El present acord, tindrà una durada d’ 1. anys, començant la seva vigència el dia
de
de
i
finalitzant el dia 31 de Desembre de 2020 . Ambdues parts, de comú acord, podran prorrogar el mateix, per una durada
determinada, mitjançant successius acords, abans o al venciment del termini a dalt pactat, prèvia comunicació expressa a la
Federació Catalana de Ciclisme.
TERCERA.- El Club, mitjançant el present acord, es compromet a facilitar a l’esportista l’ ajut tècnic i personal precís per el
desenvolupament de l’activitat del mateix, dins del Club, per la seva part, l’esportista , a partir de la vigència del present
document, quedarà sota les ordres tècniques i esportives del Club, acatant quantes disposicions li comuniqui el mateix,
directament o a través del seu director esportiu i en referència a la seva preparació física i participació en competició.
QUARTA.- L’esportista que subscriu, es compromet a participar en totes les competicions o activitats esportives i proves en que
el Club l’ inscrigui, dins dels límits establerts per la reglamentació tècnica, no poden prendre part en cap altre, sense expressa
autorització del Club, exceptuant els campionats autonòmics, nacionals i tots aquells en els que sigui seleccionat per la Rea l
Federación Española de Ciclismo o la Federació Catalana, en el seu cas.
CINQUENA.- Qualsevol altre qüestió que sorgeixi entre les parts sobre interpretació o el compliment del present contracte, serà
sotmesa a un arbitratge d’equitat, davant el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana de Ciclisme,
d’acord amb les normes que regulen aquest tipus de procediment, i que accepten i es comprometen inequívocament a complir
les parts amb ferm i dita interpretació o disputa.
SISENA.- El Club dispensarà una còpia del present document a la federació autonòmica corresponent.
SETENA.- En tot el que no s’ha pactat previst en el present compromís, s’estarà per les parts a lo que disposa la normativa
tècnica – esportiva vigent, a la data de la seva signatura.
I en prova de conformitat, els atorgadors signen per quadruplicat el present document, en el lloc i data indicada en
l’encapçalament.
En/Na
(signatura i segell del Club)
de 18 anys no emancipats

En/Na
(Esportista)

En/Na
El pare ó Tutor (en cas de menors)

Nota: en virtut a lo disposat en l’article 1.255 del Codi Civil, ambdues parts poden establir els pactes, clàusules i condicions que tinguin per
convenient en el present document, sempre que no siguin contraris a la legalitat vigent i a la normativa tècnica – esportiva de la Real
Federación Española de Ciclismo i de la Unió Ciclista Internacional.

