Договір з власником команди

ДОГОВІР УК.28.
.19
про співпрацю в галузі автомобільного спорту
Автомобільна Федерація України (далі - Федерація), громадська неприбуткова організація,
національна спортивна федерація з автомобільного спорту, що діє на підставі Статуту, повноважень, наданих
Міжнародною Автомобільною Федерацією (далі FIA) та Договором з Мінмолодьспортом, в особі Виконавчого
директора, Шредера Миколи Олексійовича з однієї сторони та
_____________________________________________________________________________________________________________ (далі - Організація),
в особі ___________________________________________________________________________________________________________________________
що діє на підставі 1 ______________________________________________________, з іншої сторони (далі Сторони) уклали даний
договір про наступне:
I. Предмет договору
1.1. Сторони співпрацюють та взаємодіють з метою розвитку автомобільного спорту в Україні шляхом
популяризації діяльності Федерації та Організації, утворення та підтримки команд, які беруть участь у
змаганнях з автомобільного спорту та власником яких є Організація, на підставі сумлінного і
беззастережного дотримання вимог чинного законодавства України у галузі фізичної культури і спорту,
положень Міжнародного Спортивного Кодексу (далі - МСК) FIA, Національного Спортивного Кодексу (далі НСК) Автомобільної Федерації України, інших регламентуючих документів FIA та Федерації.
1.2. Сторони зобов’язуються будувати свої взаємовідносини, виходячи з принципів партнерства,
взаємної згоди та доброї волі на підставі умов цього Договору, чинного законодавства України.
1.3. У цьому Договорі терміни використовуються у наступному значенні:
а) «Команда»: відносно постійна група учасників спортивної діяльності, яка складається з одного або
декількох володарів ліцензії водія та представника і яка бере участь у командних заліках автомобільних
змагань.
Команда має власника та назву, яка відрізняється від назви інших команд.
Команда підлягає реєстрації, згідно «Порядку реєстрації команд, які беруть участь у автомобільних
змаганнях (далі Порядок).
Для участі у змаганнях команда повинна отримати «командну ліцензію представника» яка видається
Федерацією, згідно Порядку.
б) «Назва команди»: слово або словосполучення, яке використовується для позначення окремої
команди,
Назва команди вноситься у «командну ліцензію представника », яка видається Федерацією.
Назва команди не повинна порушувати права власників зареєстрованих товарних знаків та
відповідати «Вимогам щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу»,
затвердженим Наказом Міністерства юстиції України 05.03.2012 № 368/5.
в) «Власник команди»: Юридична або фізична особа, за заявою якої команду зареєстровано згідно
цього Порядку і яка, у відповідності до вимог регламентуючих документів ФАУ, несе відповідальність за всі
дії водіїв, механіків та іншого персоналу команди, а також відповідальність за виконання всіх видів
пеналізації, застосованих до водіїв команди, помічників, пасажирів і т.і.
г) «Свідоцтво про реєстрацію команди»: (далі Свідоцтво) документ, що видається ФАУ власнику
команди, зареєстрованої згідно п.3. цього Порядку та є підставою для отримання «командної ліцензії
представника» у порядку, встановленому ФАУ.
II. Обов’язки сторін
2.1. Федерація:
2.1.1. Надає Організації права партнера Автомобільної Федерації України з правами, що випливають
з положень цього договору у тому числі:
а) надає Організації право отримання «командної ліцензії представника» у порядку передбаченому
регламентуючими документами Федерації для всіх команд, утворених та зареєстрованих згідно цього
Договору;
б) Реєструє команду (команди) та видає Організації свідоцтво про реєстрацію команд згідно «Порядку
реєстрації команд, які беруть участь у автомобільних змаганнях» для команд, відомості про які внесено у
Додатках.
в) дозволяє Організації використовувати символіку Федерації спільно із зареєстрованою символікою
Організації та команд, які зареєстровано згідно цього договору у випадках, що не суперечать законодавству
України, правам Федерації та вимогам щодо використання символіки Федерації;
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Від імені юридичної особи – на підставі Статуту або доручення (завірена копія додається),
Від імені фізичної особи – на підставі паспорта, номер, дата і місце видачі, (завірена копія додається),
Від імені фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності - на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію (завірена копія
додається) або доручення (завірена копія додається),
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г) сприяє розповсюдженню інформації про діяльність Організації та команд, які зареєстровано згідно
цього договору;
д) запрошує представників Організації та водіїв команди для участі у обговореннях, круглих столах,
презентаційних заходах та до участі у інших інформаційних заходах, що їх організовує Федерація з метою
виконання своїх статутних завдань.
е) утримується від реєстрації команд та видачі «командної ліцензії представника» для іншої
Організації, особи, якщо назва команди співпадає з назвою команди, зареєстрованої згідно цього договору;
2.1.2. Надає Організації організаційне сприяння у його діяльності по розвитку автомобільного спорту у
тому числі:
а) створює організаційні умови для вступу бажаючих співробітників Організації у Федерацію;
б) залучає Організацію до співпраці з відокремленими підрозділами Федерації, організаціями
партнерами Федерації та до діяльності робочих органів Федерації;
в) надає Організації методичну та практичну допомогу у підготовці спеціалістів з автомобільного
спорту, у тому числі для отримання ліцензій та інших спортивних документів Федерації, залучає спеціалістів
до всіх видів навчання;
г) розглядає на засіданнях Комісії автомобільного спорту Федерації пропозиції Організації і приймає
щодо них відповідні рішення, направлені на подальший розвиток автомобільного спорту;
д) надає Організації примірник регламентуючих документів, що їх розповсюджує Дирекція Федерації,
які стосуються виконанню Організацією вимог цього договору;
е) залучає Організацію до проведення інформаційних заходів та заходів по інформаційній підтримці,
що здійснює Федерація та її партнери;
є) інформує членів Федерації, через відокремлені підрозділи, про умови цього договору та про
виконання його положень сторонами;
2.2. Організація:
2.2.1. Приймає на себе обов’язки партнера Автомобільної Федерації України, що випливають з
положень цього договору у тому числі:
а) визнає права Федерації, надані FIA та передбачені статусом національної спортивної федерації з
автомобільного спорту, що здійснює відповідний контроль та спортивні повноваження на території України,
у тому числі виключні права Федерації на комерційне використання будь-якого відео - та кіно матеріалу, що
має відношення до змагань-етапів Чемпіонатів, Кубків, Трофеїв, Викликів, Серій;
б) щодо відповідальності за всі дії водіїв, механіків та іншого персоналу, у тому числі відповідальність
за виконання всіх видів пеналізації, застосованих до водіїв команди, помічників, пасажирів і т.і. його команд,
зареєстрованих згідно цього договору;
в) щодо виконання обов’язків по матеріально-технічному забезпеченню команди для участі у
змаганнях з автомобільного спорту;
г) щодо дотримання вимог чинного законодавства України у галузі фізичної культури і спорту,
положень МСК та інших регламентуючих документів FIA, НСК та інших регламентуючих документів
Федерації;
д) сприяє проведенню Федерацією інформаційних заходів та заходів по залученню членів до Федерації,
у тому числі під час проведення заходів Організації;
е) сприяє розповсюдженню інформації про діяльність Федерації та встановленню партнерських
договірних зв’язків між Федерацією та засобами масової інформації;
є) вносить пропозиції по вдосконаленню регламентуючих документів Федерації щодо автомобільного
спорту;
ж) інформує у 10 денний термін Федерацію про зміни у складі керівних органів Організації та іншої
інформації про Організація, за формою Додаток 1;
з) надає Федерації доброчинну допомогу для розвитку автомобільного спорту у розмірах та на умовах,
передбачених регламентуючими документами Федерації.
и) підтверджує, що не має і не буде мати претензій до:
- Федерації, її керівників та співробітників;
- Автомобільних організацій, що входять у Федерацію;
- Організаторів та офіційних осіб змагань;
- Кваліфікації представників, водіїв, механіків у питаннях стосовно змагань;
- Місцевої влади, підприємств сервісу та інших осіб, задіяних у організації змагань;
- Вимог та дій, пов’язаних з пошкодженням автомобілів команд, які беруть участь у змаганнях, при
умові, що аварія або нещасний випадок не виникли у результаті умислу вищевказаних осіб.
2.2.2. Зобов’язується залучати водіїв команди, власником яких є Організація, до інформаційних заходів,
що їх проводить Федерація з метою виконання статутних завдань, у тому числі популяризації автомобільного
спорту та безпеки руху, що проводяться Міжнародною Автомобільною Федерацією (FIA).
2.2.3. Надає Федерації цим договором право використовувати назву команди та факту участі команди
у змаганнях з автомобільного спорту під час проведення інформаційно-пропагандистських заходів Федерації.
2.2.4. Подає у Федерацію додатки до цього Договору при необхідності реєстрації нових команд або
заміни Свідоцтва.
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III. Відповідальність сторін
3.1. Федерація не несе відповідальності по зобов’язаннях Організації, Організація не несе
відповідальності по зобов’язаннях Федерації перед третіми сторонами.
3.2. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору у
відповідності з діючим законодавством України та регламентуючими документами Федерації.
3.3. В разі невиконання стороною умов цього договору він може бути припинений однією із сторін з
обов’язковим попередженням іншої сторони не менше, ніж за місяць.
ІV. Особливі умови
4.1. Для кожної команди, яка реєструється на підставі цього договору укладається окремий додаток.
При зміні назви команди попередній додаток щодо цієї команди анулюється за заявою Організації.
4.2. Свідоцтва про реєстрацію команд та ліцензії, видані на підставі цього Договору є власністю
Федерації та їх дія, у тому числі у порядку, передбаченому п.3.3. цього Договору, втрачають чинність в день
припинення дії цього Договору.
4.3. Свідоцтва, що втратили чинність підлягають поверненню до Федерації.
V. Порядок вирішення суперечностей
5.1. Сторони будуть застосовувати переговори для вирішення суперечностей між собою.
5.2. В разі недосягнення домовленостей сторони вирішують суперечки на основі законодавства
України.
VІ. Термін дії договору
6.1. Цей договір діє з дня підписання по 31 грудня __________ року.2
6.2. Дія договору припиняється з дня прийняття рішення Федерацією або FIA про накладання
тимчасової дискваліфікації або дискваліфікації, по відношенню до команди, зареєстрованої у відповідності
до цього Договору.
VІI. Адреси сторін
7.1. Федерація: 01019 м. Київ, а\с 132 т/ф (044) 206 78 76, (044) 206 78 66 e-mail: office@fau.ua
7.2. Організація (Власник):__________________________________________________________________________________
Договір складено у двох примірниках, які знаходяться: 1 примірник - у Федерації, 1 примірник – у
Організації.
Додаток 1: Анкета Організації - партнера Автомобільної Федерації України.
Додаток 2: Відомості про команду (________________________________________________)
Назва команди

Від Федерації:

Від Організації

Виконавчий директор

_________________
М.О. Шредер

«___» _______________ 201__ р.

2

«___» ______________ 201__ р.

третій рік з року підписання включно.
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Додаток 1
до договору УК.28.
АНКЕТА
ОРГАНІЗАЦІЇ – ПАРТНЕРА АВТОМОБІЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ
Повне найменування Організації
(П.І.Б.)
Скорочене найменування
Статус (юридична особа, фізична
особа, фізична особа- суб’єкт
підприємницької діяльності)
Основна мета або напрямок (види)
діяльності
Дата реєстрації
Адреса робочого органу
Телефон
Факс
E-mail, www
Поштова адреса (місце реєстрації)
Контактна особа
(Посада, прізвище, ім’я, по
батькові)
Особа, що заповнила анкету
Прізвище, ім'я
підпис

печатка Організації

дата заповнення

Інша інформація, яку Організація бажає подати про можливі напрямки співпраці з
Автомобільною Федерацією України та для використання при інформуванні членів ФАУ та інших
партнерів ФАУ
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до договору УК.28.

Додаток 2
.19

ВІДОМОСТІ ПРО КОМАНДУ
НАЗВА КОМАНДИ

Повна назва команди
(державною мовою)
Скорочена назва команди
(державною мовою для
оформлення національної ліцензії)
Повна назва команди
(іншими мовами)
Назва команди
(іншою мовою для оформлення
міжнародної ліцензії)
Керівник
(Посада, прізвище, ім’я, по батькові)
Уповноважена особа
(Посада, прізвище, ім’я, по батькові)
Адреса базування команди
Телефон
Факс
E-mail, www
Поштова адреса
Цим підтверджуємо, що наведені у анкеті відомості вірні, а назва та емблема команди не порушує
права власників зареєстрованих товарних знаків та Організація має право їх використовувати.
Особа, що заповнила анкету
Прізвище, ім'я
підпис

печатка Організації

Емблема команди у електронному вигляді додається
Дата отримання Федерацією
Номер свідоцтва про реєстрацію команди
Дата видачі свідоцтва
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дата заповнення

