SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a PARA-GUN Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. – székhelye: H1096 Budapest, Telepy u. 15/A. – képviseletében Horváth Ede ügyvezető (továbbiakban: PARAGUN Kft. ) és másrészről pedig
..............................................................................(név)
..............................................................................(leánykori név)
..............................................................................(anyja neve)
..............................................................................(szig.sz.)
..............................................................................(adóazonosító jel)
..............................................................................(TAJ szám)
………………………………………………………...(lakcím) Tel:
a ………………………………………………………………………………..( Sport egyesület tagja)
a…………………………………………………………………….( Fegyveres Testület alkalmazottja)
a…………………………………………………… ( Fegyveres Vagyonvédelmi Cég alkalmazottja)
(továbbiakban: Sportoló) között az alulírott napon és helyen, a következőkben megállapított feltételek
szerint:
1./ A szerződő felek rögzítik, hogy a PARA-GUN Kft. tagja a Magyar Dinamikus Lövészsport
Szövetségnek.
2./ A szerződő felek rögzítik, hogy a Sportoló amatőr sporttevékenységet folytatni kívánó
magánszemély.
A Sportoló kijelenti, hogy a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően tartja birtokában
azon sport, önvédelmi, vadász vagy szolgálati fegyverét, mellyel a fent említett amatőr
sporttevékenységet végezni kívánja.
A Sportoló kijelenti, hogy kötelezettséget vállal a fenti lőfegyver használatára és tárolására,
szállítására vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek maradéktalan betartására. Továbbá
elfogadja és elismeri a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség szabályzatait, rendelkezéseit
sporttevékenységének végzése során betartja, és azt képviseli.
3./ A szerződő felek rögzítik, hogy a PARA-GUN Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a Sportoló
részére biztosítja a jelen szerződés időtartama alatt a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség
keretein belül megrendezendő –hazai és külföldi IPSC, IMSSU stb.- versenyeken történő
részvételhez szükséges versenyengedélyt ( Para Gun Kft / …….SE stb. megjelölés alatt ) a 4./
pontban rögzített díjazás ellenében.
Amennyiben a PARA-GUN Kft. a fenti kötelezettségét a jelen szerződés időtartama alatt nem
biztosítja, úgy a Sportoló jogosult a jelen szerződéstől elállni. A Sportoló elállása esetén a PARAGUN Kft. köteles a Sportoló részére a 4./ pontban említett összeg időarányos részét haladéktalanul
visszafizetni.

- 2 4./ A Sportoló kötelezettséget vállal arra, hogy a 3./ pontban említett versenyengedély biztosításáért –
a jelen szerződés aláírásakor megfizet a PARA-GUN Kft. részére - ................ Ft +ÁFA, azaz
......................... forint + Áfa összeget, valamint a ”Versenyengedély”
díját. A PARA-GUN Kft. az aláírást követően egy 30 (harminc) napig érvényes ideiglenes
engedélyt biztosit, majd kiadja a végleges engedélyt a Sportoló részére.
5./ A szerződést kötő felek a jelen szerződést a jelen szerződés aláírásától kezdődő és
2...........................-ig terjedő határozott időtartamra kötik.
6./ A szerződést kötő felek rögzítik, hogy – tekintettel a jelen szerződés határozott időtartamára – a
szerződés rendes felmondással történő megszüntetése kizárt.
7./ A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyv és más hatályos jogszabályok – különös tekintettel a sportról szóló 2000. évi
CXLV. törvény rendelkezéseire – rendelkezései az irányadók.
8./ A jelen szerződés 2 (két) oldalból és 8 (nyolc) pontból áll.
Jelen szerződést a szerződő felek elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag aláírták.
Budapest, 2002. .....................

.................................................
PARA-GUN Kft.
képviseletében
Horváth Ede
ügyvezető

.................................................
Sportoló

Előttünk, mint tanúk előtt:
1. név: .........................................

2. név: ………………………..

lakcím: ........................................
………………………………….

lakcím: ……………………….
………………………………..

