Esport spillerkontrakt

Denne kontrakt er indgået mellem:

og

1.

Parterne

1.1

Nærværende aftale er indgået imellem parterne:

Klub:
CVR-nr.:
Adresse:
(I det følgende kaldet klubben)
Og
Navn på spiller:
Adresse:
(I det følgende kaldet spilleren)

1.2

Formålet med nærværende kontrakt er at fastlægge de forpligtelser og rettigheder, som klubben
såvel som spiller får ved indgåelse af denne aftale.

1.3

Nærværende kontrakt erstatter tidligere kontrakter indgået imellem parterne. Ja____ Nej____

2.

Perioden

2.1

Aftalen er indgået for perioden _______________ til ______________ og udløber ved udgangen af
det døgn, hvor perioden ender, medmindre andet aftales.

3.

Stillingsbetegnelse og arbejdstid

3.1

Spilleren er ansat i klubben som professionel esportudøver. Spilleren skal således repræsentere
klubben i turneringer, konkurrencer, events, kampagner m.m. Spilleren har ydermere pligt og ret til at
deltage og modtage undervisning og træning.

3.2

Arbejdsstedet er som udgangspunkt på klubbens adresse ______________________________,
medmindre spilleren bliver anvist andet f.eks. i forbindelse med deltagelse i turneringer,
konkurrencer, events, kampagner m.m.

3.3

Arbejdstiden udgør ca. ______ timer pr. uge, men kan variere.
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4.

Spillerens rettigheder og pligter

4.1

Spilleren har i hele kontraktperioden pligt til at være et aktivt medlem af klubben og til at optræde
loyalt over for både klubben og dennes samarbejdspartnere.

4.2

Såfremt spilleren skal antage fritidsarbejde, kan dette kun ske med forudgående aftale med klubben.

4.1

Klubben bestemmer egenrådigt, hvilket hold spilleren skal spille for.

4.2

Spilleren må ikke uden tilladelse fra klubben deltage i officielle kampe, turneringer m.v., hvor klubben
ikke deltager.

4.3

Spilleren er forpligtet til at deltage i de træninger, som klubben har planlagt – såvel esport som fysiske
træninger.

4.4

Spilleren er forpligtet til at deltage i spilkonferencer og alle øvrige salgsfremmende begivenheder
valgt af klubben – herunder sponsorarrangementer.

4.5

Spilleren er forpligtet til at anvende de produkter, påklædning og den hardware, som stilles til
rådighed af klubben. Ja____ Nej____

5.

Vederlag

5.1

Spilleren modtager løn månedligt kr. _______________. Lønnen kommer til udbetaling den sidste
hverdag i måneden.

5.2

Udover grundlønnen modtager spilleren ______ % af vundne præmiepenge fra turneringer, events
eller lignende, som spilleren har deltaget direkte i. Såfremt spilleren har været substitut, er spilleren
berettiget til ______% af vundne præmiepenge.

5.3

Klubben indbetaler til pension. Ja____ Nej____
Klubbens andel er ______%, og spillerens andel er ______%

6.

Sygdom og forfald

6.1

Spilleren skal hurtigst muligt give klubben besked, såfremt han/hun har forfald som følge af sygdom,
skade eller andre forhold, som forhindrer ham/hende i at deltage i den planlagte aktivitet.

6.2

Spilleren får fuld løn under sygdom og skadesperioder.
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7.

Transport og ophold

7.1

Spilleren får stillet transport, ophold og fortæring til rådighed af klubben i det omfang, dette er
nødvendigt for deltagelse i de af klubben udvalgte aktiviteter.

8.

Reklame og sponsorkontrakter

8.1

Spilleren er berettiget til at indgå egne sponsorkontrakter, så længe disse ikke står i misforhold med
klubbens sponsorer. Ja____ Nej____

9.

Ferie

9.1

Spilleren er omfattet af ferieloven, idet det er aftalt, at spilleren modtager feriegodtgørelse, der
afregnes til Feriekonto i overensstemmelse med de sædvanlige regler herfor. Afholdelse af ferie
aftales med klubben.

10. Ophør
10.1

Spilleren kan opsige kontrakten med _____ måneders varsel med ophør ved udgangen af måneden.
Kontrakten er uopsigelig fra klubbens side.  

10.2

Hvis ikke andet er aftalt, ophører kontrakten den _____________ uden varsel.

10.3

Spilleren er berettiget til ______ % af en eventuelt transfersum, klubben måtte modtage i forbindelse
med spillerens klubskifte.

11. Afgørelse af tvister
11.1

Enhver tvist vedrørende forståelse eller fortolkningen af denne aftale, herunder dens indhold, ophør,
omfang eller misligholdelse, skal afgøres efter dansk ret ved de almindelige domstole i Danmark.
Værneting skal være spillerens til enhver tid aktuelle hjemting.

12. Behandling af personlige oplysninger
12.1

Spilleren samtykker endvidere ved sin underskrift på denne spillerkontrakt, at klubben må
offentliggøre spillerens portrætfoto og navn på klubbens hjemmeside samt på sociale medier
og i andet reklamemateriale – herunder nyhedsbreve. Formålet hermed er at give sponsorer,
samarbejdspartnere mv. mulighed for at finde eller genkende den relevante spiller. Spilleren skal
være opmærksom på, at der ikke er nogle ansættelsesretlige sanktioner forbundet med ikke at
give dette samtykke. Samtykket kan altid tilbagekaldes ved at rette henvendelse til klubben herom.
Spilleren skal dog være opmærksom på, at tilbagekaldelsen alene får virkning for fremtiden og
dermed ikke den behandling, der allerede er sket på baggrund af spillerens samtykke.

4

13. Underskrift
Dato:

							

Navn:

Navn:
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