POGODBA O ORGANIZACIJI TEKMOVANJ
Sklenjena med:
(A)

Letalsko zvezo Slovenijo (LZS), edino s strani FAI (mednarodna letalska organizacija), Olimpijskega
komiteja (OKS) in državnih institucij (Ministrstvo za promet, šolstvo in šport ter za obrambo RS)
mednarodno priznano organizacijo za letalske športe v Sloveniji, ki nadzoruje in ima v lasti vse pravice v
zvezi z:
državnim prvenstvom:___________________________________________________________
uradnim tekmovanjem: ____Alpen Cup 2018

______________________________________

(B)

komisijo za __jadralno padalstvo in zmajarstvo__pri LZS kot telo v okviru LZS, odgovorno za organizacijo
dogodkov v panogi __Opg JP - preleti_, ki potekajo pod pokroviteljstvom LZS, ki soglaša s tem, da predlaga
organizatorja za organiziranje in uprizoritev športnega dogodka.

(C)

organizatorjem ___društvo Adrenalin______ ki je LZS zaprosil, da želi organizirati in uprizoriti državno
prvenstvo v _____Alpen Cup 2018_______ leta 2018, ki se začne 17.5. in se konča 20.5. (v nadaljevanju
športni dogodek).

kot sledi:
1.

DOVOLJENJE
LZS s to pogodbo organizatorju odobri edino in izključno pravico in dovoljenje, da uprizori, organizira,
promovira in zadrži delež dobička (kot je določen v 1. dodatku), ki ga dobi od koriščenja pravic (kot so
opredeljene v 4. dodatku) v zvezi s športnim dogodkom po pogojih, določenih v tej pogodbi in njenih
dodatkih.

2.

NADOMESTILO
V nadomestilo za to, da je LZS organizatorju odobrila pravico do koriščenja pravic, plača organizator LZS
nadomestilo, določeno v 1. dodatku točke 3.2 za uporabo Komisije, da jamstva, opravi obveznosti in izpolni
pogoje, določene v priloženih dodatkih.

3.

4.

UPRIZORITEV
3.1

Organizator upošteva in izvaja vse določbe, vsebovane v statutu, pravilnikih, Športnem kodeksu FAI,
Splošnem športnem pravilniku LZS in drugih predpisih, ki jih od časa do časa sestavita FAI, LZS ali
komisija.

3.2

Komisija se lahko odloči za imenovanje posameznika ali telesa, ki bo organizatorju svetoval v imenu
Komisije, (v nadaljevanju delegat LZS ) o vseh tehničnih in upravnih vidikih prvenstva v kateri koli
fazi organizacije dogodka. Organizator soglaša s tem, da sprejme delegatova razumna priporočila.

ODŠKODNINA
Organizator soglaša, da bo LZS in komisiji ter njunim članom, uslužbencem in/ali agentom nadomestil vse
stroške (vključno s zakonito priznanimi stroški), zahtevki, odškodnino in izdatki, ki jih imajo LZS, komisija
in/ali njuni člani, uslužbenci ali agenti v zvezi s katerim koli zahtevkom zaradi organizatorjeve kršitve ali
neopravljanja obveznosti v zvezi z njegovimi obveznostmi po tej pogodbi ali zahtevka, ki izvira iz te pogodbe.

5.

ZAVAROVANJE
Organizator zagotovi tako kombinirano zavarovanje, ki je za LZS v zvezi s prvenstvom sprejemljivo, in
zagotovi, da je LZS v takem zavarovanju imenovan kot dodaten zavarovanec. (odgovornost )
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6.

PRENEHANJE POGODBE
LZS lahko pogodbo odpove takoj po prejemu obvestila v primeru, da organizator:

7.

6.1

bistveno krši obveznost po tej pogodbi in te kršitve ni mogoče odpraviti ali je ni mogoče odpraviti
pravočasno;

6.2

bistveno krši obveznost po tej pogodbi, ki jo je mogoče odpraviti, vendar je organizator ne odpravi v 8
dneh po prejemu obvestila od LZS, v katerem zahteva odpravo kršitve;

6.3

je v postopku poravnave ali dogovoru z upniki, ali je zanj imenovan stečajni upravitelj ali prisilni
upravitelj, postane plačilno nesposoben ali ne more plačati dolgov, ko zapadejo v plačilo.

CELOTNA POGODBA
Ta pogodba, vključno s priloženimi dodatki, statutom, pravilniki, Športnim kodeksom FAI in Splošnim
športnim pravilnikom LZS vsebuje celotno pogodbo pogodbenih strank in nadomesti vse druge dogovore med
njima. Nobene različice katerega koli pogoja te pogodbe ni dovoljeno uporabiti, razen če se o taki različici
pisno dogovorijo in jo podpišejo vse pogodbene stranke. V primeru navzkrižja med tem dokumentom in
statutom, pravilniki in Športnim kodeksom FAI in Splošnim športnim pravilnikom LZS veljajo določbe te
pogodbe.

8.

VELJAVNO PRAVO
Pogodba je sestavljena v skladu z slovenskim pravom in zanjo velja to pravo. Podredi se neizključni sodni
pristojnosti slovenskih sodišč.

9.

REŠEVANJE SPOROV
V primeru spora med pogodbenimi strankami v zvezi z njihovimi pravicami po tej pogodbi imenuje vsaka
pogodbena stranka izkušenega predstavnika (ki je vsak pooblaščen za zavezujoče odločanje v imenu subjekta,
ki ga imenuje). Ti predstavniki se sestanejo, da bi rešili spor. Pogodbene stranke soglašajo, da vsaka takoj in v
dobri veri imenuje svojega predstavnika in izdela načrt njihovih sestankov. Pogodbene stranke soglašajo, da
bodo sprejele rešitev, o kateri se dogovorijo izkušeni predstavniki, kot dokončno. Nič vsebovanega v tej točki
ne preprečuje, da bi katera koli pogodbena stranka na sodišču vložila zahteve za takojšnje pravno sredstvo
in/ali tako s sodno prepovedjo.

A: Letalska zveza Slovenije

B: Komisija za

…..………………………

……….………………………

…..………………………

……….………………………

Ljubljana, dne ………………………….
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C: Organizator
…Društvo Adrenalin..
Drežnica 30, Kobarid
………………………

1. DODATEK - FINANCE

1.

POLOG PRED PRVENSTVOM
Organizator jamči in se obvezuje:

2.

1.1

da bo plačal LZS na način, ki bo za LZS sprejemljiv:
- najpozneje 30 dni pred državnim prvenstvom znesek 100 eur (»pristojbino«)
- najpozneje 30 dni pred uradnim tekmovanjem znesek 50 eur (»pristojbino«)
- najpozneje 30 dni po začetnem datumu prvenstva znesek ................. kot nagrado ("nagrada").

1.2

V primeru neplačila nagrade v celoti ali delno je LZS upravičen, da zadrži take zneske sredstev kluba,
da ti pokrijejo primanjkljaj.

1.3

LZS lahko zadrži »pristojbino« in »nagrado« tudi v primeru, da je prvenstvo odpade ali je proglašeno
za neveljavno, ali v primeru, da kršitev pogodbe po 6. točki pogodbe ni odpravljena, kot nepovratno
vnaprejšnje plačilo za dohodek, pričakovan po 3. točki 1. dodatka.

ORGANIZACIJSKI STROŠKI
Organizator jamči in se obvezuje, da bo odgovoren in bo nosil vse stroške organizacije prvenstva vključno z:
-

zagotovitvijo in upravljanjem ustreznega prizorišča prvenstva in opreme (kot sta opisana v Splošnem
športnem pravilniku LZS);
objekti za medije;
lokalnimi potnimi stroški za vse uradne osebe FAI, LZS med mestom namestitve in prizoriščem
prvenstva;
varnostnimi in nujnimi zdravstvenimi stroški in takim zavarovalnim kritjem na terenu, ki ga razumno
zahteva LZS, ali je zakonsko predpisan;
protokolom;
otvoritvijo, podelitvijo medalj in zaključnimi slovesnostmi;
upoštevanjem organizacijskih zahtev v Splošnem športnem pravilniku LZS

vendar ne omejeno na to.
3.

RAZDELITEV FINANČNEGA VIŠKA
3.1

Finančni višek pomeni vse prihodke, pridobljene s koriščenjem pravic, določenih v 4. dodatku, ali
drugače dobljenimi s športnim dogodkom, zmanjšane za stroške, ki jih ima LZS zaradi koriščenja
pravic ali provizij, avtorskih pravic ali drugih stroškov, ki jih je LZS dolžna plačati tretjim osebam v
zvezi s pravicami.

3.2

Organizator plača LZS v 30 dneh po organizatorjevem prejemu teh pravic:
-

0% finančnega viška, ki ga prejme organizator v zvezi s prenosom snemanja ali drugim
oddajanjem zvoka ali vizualnih podob v zvezi s prvenstvom; in
0% finančnih viškov, ki jih prejme organizator v zvezi s koriščenjem vseh drugih pravic
vključno brez omejitve s trženjem, oglaševanjem in pravicami intelektualne lastnine. ( v
skladu s pravilnikom o sponzorstvu LZS )
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2. DODATEK - ORGANIZACIJA
Organizator jamči in se obvezuje:
-

da je edini odgovoren in da prevzema polno odgovornost za celotno organizacijo športnega dogodka,
razen če je pisno dogovorjeno drugače;
da je odgovoren in bo poskrbel za vse potrebno, kar pa bo vedno potrdila ustrezna Komisija FAI ali
LZS;
da uradno potrdi, če ima namen uporabiti športni dogodek za drugačen namen od letalskega športa;
da zagotovi, da bo športni dogodek v skladu z mednarodno priznanim standardom, in zlasti sodeluje s
skrbnikom (če je le-ta imenovan) ter vedno priznava njegovo avtoriteto v vseh tehničnih in
organizacijskih zadevah. Od organizatorja je mogoče zahtevati, da nosi razumne potne stroške za
najmanj en skrbnikov obisk. V primeru, da se Komisija odloči za imenovanje skrbnika, si bo razumno
prizadevala, da bo izbrala tehničnega delegata na primerni razdalji za pot do športnega dogodka.
3. DODATEK - PRIZORIŠČE PRVENSTVA

Za namene tega poglavja "prizorišče prvenstva" pomeni kraj, ki se uporabi za športni dogodek in neposredno okoliška
področja, od katerih je mogoče dobiti material za pravice do predvajanja ali material, ki bi ga lahko uporabili za
oglaševanje in bi bil v vidnem polju televizijskih kamer na prizorišču prvenstva vključno z zračnim prostorom nad
avtomobilskimi parkirišči, peš potmi, prehodi, področji, ki se uporabljajo za uradne funkcije, nad tiskovnimi središči,
prodajalnami vstopnic, področji za medije in nad informacijskimi centri in/ali drugimi področji, ki jih nadzoruje LZS
ali so nadzorovana v njegovem imenu.
Organizator jamči in se obvezuje:
da izroči načrt prizorišča prvenstva Komisiji FAI ali LZS na njeno željo najpozneje 6 mesecev pred
začetkom športnega dogodka;
da zagotovi, da prizorišče prvenstva vključuje:
dovolj prostora in druge ustrezne objekte za uradne osebe, osebje in vse druge osebe, vključene v
pripravo, organizacijo in uprizoritev dogodka;
v času športnega dogodka objekte za tekmovalce, ki bodo ustrezni za trening, vadbo in tekmovanje;
objekte, ki bodo ustrezni za gledalce, medije in tudi za administrativno osebje. Zagotoviti jih mora za
čas, o katerem se dogovori organizator s Komisijo;
zagotovitev vse potrebne opreme, ki izpolnjuje specifikacije LZS in deluje ves čas športnega dogodka;
da brezplačno neomejen dostop vsem uradnim osebam LZS in snemalnim ekipam do prizorišča
prvenstva.
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4. DODATEK - PRAVICE

1.

Organizator soglaša in priznava, da ima LZS v lasti vse pravice do športnega dogodka. LZS soglaša s tem, da
organizatorju dovoli nekaj teh pravic v skladu z naslednjo strukturo:

2.

Organizator ima naslednje pravice v zvezi s športnim dogodkom ("pravice"):
-

do uporabe imena športnega dogodka za oglaševanje, kot je določeno v "pravilniku o sponzorstvu
LZS ", in za namen trženja, tako rabo pa mora LZS predhodno pisno odobriti;
do uporabe logotipa LZS in FAI za oglaševanje in trženje samo v zvezi s športnim dogodkom, tako
rabo pa mora LZS oziroma FAI predhodno pisno odobriti;
do izdelave lastniškega logotipa za dogodek (ki ga mora LZS pred uporabo predhodno pisno odobriti;
do snemanja ali prenosa v resničnem času zvoka in vizualnih podob športnega dogodka, ki se
uporabijo samo za arhivske in promocijske namene. Vključujejo tudi podobe, ki nastanejo s sodnim ali
ocenjevalnim sistemom dogodka. Če želi organizator komercialno izkoristiti take podobe, zaprosi LZS
za dodelitev pravice do tega, kar pa je predmet ločene pogodbe. Organizator zagotovi, da ima LZS
brezplačno poln dostop do vseh zvočnih ali vizualnih podob športnega dogodka za lastne arhivske in
promocijske namene ter pravico do brezplačne izdelave lastnih posnetkov dogodka. Razen če
podpišeta LZS in organizator ločeno pogodbo o prenosu pravic, zadrži LZS pravico do komercialnega
koriščenja zvočnih in vizualnih podob.

3.

Organizator ne bo sklenil pogodbe s tretjimi osebami, pri katerih so dane pravice v navzkrižju s
pravicami, ki jih ima LZS, ali v škodo koriščenju takih pravic. Organizator obvesti LZS o vsaki
predlagani pogodbi z oglaševalci ali drugimi komercialnimi partnerji, vse take pogodbe pa mora
odobriti LZS, vendar le-ta take odobritve ne bo nerazumno odklonil.

4.

Organizator jamči in se obvezuje, da bo zagotovil, da je vsak emblem in/ali moto, izdelan v zvezi s
športnim dogodkom, ki ga organizator registrira, izročen LZS v odobritev in je LZS na voljo, da ga
uporablja in ima zanj licenco brez plačila odškodnine.
A: Letalska zveza Slovenije

B: Komisija za

…..………………………

……….………………………

…..………………………

……….………………………

Ljubljana, dne ………………………….
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C: Organizator
… Društvo Adrenalin…
Drežnica 30, Kobarid
………………………

