Koostööleping 20 _ _ - _ _ _
(lepingu nr määratakse arhiveerimisel)

Lepingu osapooled
SK Vabariigi Võllimees (reg nr: 80020034), edaspidises tekstis klubi, mida esindab juhatuse
liige ………………………………......……….. (isikukood: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __), ühelt poolt
(nimi)

ning teiselt poolt …………………………...………….. (isikukood: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __),
(nimi)

telefon ........................................................, e-mail ..............................................................................,
sissekirjutuslik aadress (maakond .................................................... vald ..........................................),
edaspidises tekstis võistleja, sõlmisid alljärgneva lepingu (edaspidi leping):
1. Üldsätted
1.1. Lepingu osapooled juhinduvad Eesti Vabariigi seadustest, õigusaktidest ja käesolevast
lepingust.
1.2. Lepingu osapooled juhinduvad SK Vabariigi Võllimees kehtivast põhikirjast.
2. Koostöölepingu objekt
2.1. Koostöölepingu objektiks on klubi esindamine lepingupunktis 4.1. fikseeritud ajavahemikus.
3. Koostöölepingu sisu
3.1. Võistleja osaleb individuaalselt võistlustel.
3.2. Võistleja on lülitatud klubi nimekirja ning teenitud kohapunktid arvestatake klubile.
3.3. Kui võistlustel on osavõtumaks, siis kehtivad võistlejale klubi liikmega samad tingimused.
3.4. Võistleja osaleb klubisisesel kohapunktide alusel toimuval paremusjärjestusel.
3.5. Klubil on õigus jäädvustada ja kajastada (sh reklaamis) võistleja isikut fotol, filmis või
televisioonis mis tahes klubi poolt teostataval eetilisel, moraalsel ja mõistlikul viisil.
3.6. Võistleja võib lepingu kehtivuse ajal kasutada klubi sümboolikat vastavalt klubi põhikirjale.
3.7. Võistleja ei või lepingu perioodil toimuvatel kiikinguvõistlustel esindada teisi klubiga
konkureerivaid organisatsioone.
4. Koostöölepingu kehtimine, muutmine ja lõpetamine
4.1. Leping hakkab kehtima selle allakirjutamise momendist mõlema osapoole poolt ja kehtib 12
(kaksteist) kuud (s.o __ __.__ __.20 __ __ kuni __ __.__ __.20 __ __).
4.2. Avalduse alusel võib võistleja astuda klubi liikmeks juba lepingu kehtimise ajal.
4.3. Kui klubiga liitumise avaldus esitatakse enne lepingu lõppemist, loetakse võistleja klubiga
liitumise kuupäevaks lepingu sõlmimise kuupäeva.
4.4. Kui klubiga liitumise avaldus esitatakse pärast lepingu lõppemist, loetakse klubiga liitumise
ajaks avalduse kinnitamise kuupäev (vastava koosoleku toimumise kuupäev).
4.5. Kõik lepinguperioodil kogutud kohapunktid säilivad ka klubi liikmena.
4.6. Lepingu tingimusi võivad osapooled muuta kahepoolsel kirjalikul kokkuleppel.
4.7. Käesolevast lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, kokkuleppe
mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele Pärnu Maakohtus.
4.8. Ühepoolsel lepingu lõpetamisel peab osapool kirjalikult ette teatama vähemalt kaks nädalat.
4.9. Käesolev leping on sõlmitud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas identses eksemplaris,
millest üks eksemplar jääb võistlejale ja teine eksemplar klubi valdusesse.
4.10.
Lepingus sisalduv informatsioon ei kuulu avaldamisele kolmandatele isikutele.
5. Lepingu osapoolte allkirjad:
Klubi esindaja: ………………...…...................................................................
(allkiri)
Võistleja: …………...…...................................................................
(allkiri)
Alaealise võistleja esindaja: ………………...….................................................................
(nimi ja allkiri)
…………………………………………………………………………...
(Allkirjastamise koht ja aeg)

