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Alulírott

teljes név:
lakcím:

(irsz.)

(város)

(utca, házszám)

személyi igazolványszám:
telefonszám:

e-mail cím:

továbbiakban, mint IGÉNYLŐ, valamint
		 Atlasz Sportegyesület
		 1111 Budapest, Budafoki út 22.
		 Adószám: 18183722-1-42
		 Bankszámlaszám: 17000019-11441487
kapcsolattartó neve:
e-mail címe:

telefonszáma:

továbbiakban, mint TÁMOGATÓ (Igénylővel együtt továbbiakban, mint FELEK), a következőkben részletezett feltételekkel
támogatási szerződést kötnek.
1. A szerződés tárgya

MI

Támogató kijelenti, hogy az Igénylő által kitöltött adatlap, valamint az Atlasz Sportegyesület szakosztályvezetői körének
döntése alapján Igénylőt vissza nem térítendő, egy összegű, pénzbeli támogatásban részesíti.
Igénylő kijelenti, hogy a támogatási összeget az Atlasz Sportegyesület jelen szerződésben meghatározott sportágának
edzéseire használja fel a támogatás időtartama alatt.
Igénylő kijelenti, hogy az igényelt támogatás felhasználása akadályba nem ütközik, fizikai és szellemi állapota megengedi az
edzéseken való részvételt, jelen szerződés megkötése napján már betöltötte 18. életévét, valamint semmilyen külső körülményről (pl. hosszabb külföldi út, előre látható kórházi kezelés stb.) nem tud, mely megakadályozná az igényelt támogatás
felhasználását.
2. A támogatás összege és időtartama

A támogatás összege: Támogató 5 / 10 / 15 … …… …… …… … … … … (sportág) edzésre elegendő összeget ad át
Igénylő részére. Ezen összeg jelenleg … …… …… …… … … … Ft/edzés, tehát jelen támogatási szerződés keretében a
szerződés aláírásával egyidejűleg az Igénylő részére átadott összeg összesen … …… …… … … … Ft.
Igénylő a támogatásként átvett összeget csak és kizárólag az előző bekezdésben megjelölt sportág, Atlasz Sportegyesület
keretében szervezett edzéseire használhatja fel.
A támogatás időtartama: Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba és határozott időtartamra jön létre. 5 támogatott
edzés esetén 2 naptári hónapon belül, 10 támogatott edzés esetén 4 naptári hónapon belül, 15 támogatott edzés esetén 5
naptári hónapon belül Igénylő felhasználja a támogatásként részére átadott összeget. A jelzett határidők jelen támogatási
szerződés aláírását követő munkanaptól kezdve értendők!
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3. A támogatás ellenőrzése

Támogató részéről a jelen szerződésben írt kapcsolattartó a támogatás felhasználását ellenőrizni, továbbá a szükséges
egyeztetéseket az Igénylő által választott sportág szakosztályvezetőjével megtenni jogosult. Amennyiben szükséges, az
Atlasz Sportegyesület ügyvivőit is bevonhatja az ellenőrzési folyamatba.
4. A támogatás felhasználása

• Igénylő a jelen szerződésben meghatározott időtartamon belül részt vesz a meghatározott sportág, meghatározott számú
(5 / 10 / 15) edzésen. Igénylő minden edzés alkalmával kifizeti az edzés, Atlasz tagsági viszonnyal rendelkező sportolóknak szóló díját készpénzben a szakosztályvezető részére.
• Igénylő tudomásul veszi, hogy a támogatásból kizárólag az edzés pályadíjra vonatkozó része fizethető ki. Olyan edzéseken,
ahol az edző külön díj ellenében segíti a felkészülést, a támogatás az edző díjára nem fordítható.
• Igénylő a szerződés 2. pontjában meghatározott sportág edzésein a támogatás időtartamán belül fel nem használt összeget köteles a Támogató részére a támogatás időtartamának lejáratát követő 5 naptári napon belül visszafizetni.
5. A szerződés megszűnése

• A szerződés automatikusan megszűnik a 2. pontban meghatározott időtartam lejártakor.
• A szerződés megszűntethető az Igénylő egyoldalú nyilatkozatával, melyben a támogatás időtartamának fennmaradó részére lemond a támogatás összegének addig fel nem használt részéről. A nyilatkozattal egyidejűleg a támogatás összegének
fel nem használt részét Igénylő a Támogató részére visszefizeti.
6. Titoktartás

Támogató az Igénylő személyére a támogatására vonatkozó adatokat harmadik fél részére nem szolgáltat ki, csak abban
az esetben, ha erre külön törvény vagy jogszabály kötelezi, vagy ha szerződésszegés esetén jogi úton kényszerül érdekei
érvényesítésére. Igénylőt nem kötelezi titoktartás.
7. Egyéb rendelkezések

MI

Jelen szerződés módosítása csak írásban, mindkét fél által történő aláírással történhet úgy, hogy a nem módosított részek
változatlanul hatályban maradnak. Felek a szerződésben szereplő adatik megváltozása esetén a változást követő 8 naptári
napon belül tájékoztatják egymást. Felek a jelen szerződésből vagy annak teljesítéséből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban egyeztetéssel rendezik. Ennek eredménytelensége esetére Felek jogvitáik rendezésére kikötik a Fővárosi Bíróság
kizárólagos illetékességeit. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az
irányadóak.
Jelen szerződést a felek alapos átolvasás után, mint akaratukkal minden megegyezőt írták alá.
Budapest,

Igénylő aláírása

Támogató részéről – kapcsolattartó aláírása

Támogató részéről – ügyvivő aláírása

