OVEREENKOMST BOND – SPORTER

Ondergetekenden,
1.

Nederlandse Waterski & Wakeboard Bond, Postbus 2271 (2002 CG) te Haarlem, in deze
vertegenwoordigd door Piet Jongepier, voorzitter, hierna te noemen de “bond”,

en
2.

[NAAM EN ADRES SPORTER] en indien van toepassing [NAAM OUDER/VOOGD EN
WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER], hierna te noemen “sporter”,

sluiten voor het jaar 2015 deze overeenkomst af.
Het doel van de overeenkomst is dat bond en sporter bekend zijn met beider verantwoordelijkheden,
rechten en plichten binnen het kader van het door de IWWF /E&A en NOC*NSF gestelde beleid en
regels.
Deze overeenkomst geldt voor leden van de nationale Selectie en voor sporters die deelnemen aan
nationale en internationale titelwedstrijden .
Verantwoordelijkheden van de bond zijn:
De bond verplicht zich de sporter van alle informatie te voorzien die relevant is en deze te plaatsen
op de website van de bond zoals:
het reglement voor selectie en uitzending-/ trainings- en wedstrijdprogramma,s /klachtenreglement /
dopingreglement instituut sportrechtspraak ISR / tuchtreglement seksuele intimidatie instituut
sportrechtspraak ISR.
Verantwoordelijkheden van de sporter zijn:
de sporter verplicht zich tot het volgende:
–
zich te houden aan een (eventueel) trainingsprogramma en aan het wedstrijdprogramma
–
om samen te werken met en de orders op te volgen van de bondscoach / teamcaptain
–
stemt in met het selectie- en uitzendingsreglement
–
stelt de bondscoach/teamcaptain op de hoogte van medische klachten, blessures of andere
omstandigheden die zijn/haar sportieve prestatie kunnen beïnvloeden
–
overlegt een medische verklaring indien de bondscoach/teamcaptain hierom vraagt.
–
Sporter erkent dat zijn gedrag invloed heeft op de bond en de sport en is bekend met de
Anti-dopingregels.
–
De sporter sluit zelf een adequate ongevallen/ziektekosten- en
aansprakelijkheidsverzekering af en aanvaardt dat de bond niet aansprakelijk is voor letsel
of schade opgelopen tijdens deelname aan voornoemde wedstrijden of trainingen.
Aldus ondertekend;
Bond :

plaats /datum …......................................................................................
Sporter :

….................................................... …....................................................
Indien de sporter jonger dan 18 jaar, tekent de ouder/wettelijk gemachtigde mee.

