بسمه تعالی
فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران
((سازمان لیگ فوتبال ایران))
هیات فوتبال استان تهران
فرم فسخ قرارداد (دو طرفه):

احتراما با آگاهی کامل از مفاد آئین نامه نقل و انتقاالت مصوب فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران اعالم می دارد:
قرارداد بین باشگگهاف فرهیهی ورزشگگی  ...........................................................به نماییدگی آقای  ......................................................................به عیوان مدیرعامل و
آقای  ..................................................................فرزند  ...............................شمارف کارت ملی  ......................................متولد
که به طور قطعی  /قرضگگگی به مدت  ......................فصگگگل از تاری
 ........................................................مورخ

/

/

/

/

/

/

با سمت .......................

لغایت فصگگگل  .................تیظیم و مبادله گردیدف و به شگگگمارف
/

در سازمان لیگ ایران به ثبت رسیدف است ،در تاری

/

فس (اقاله) می گردد.

ضمیا هرگونه ادعایی در خصوص پرداخت مالیات و کسورات قانونی و همچیین هرگونه توافقیامه مکتوب ثبت شدف در سازمان لیگ دارای احترام و برای
برر سی ق ضایی به عیوان الحاقیه قابل ا ستیاد ا ست و احکام صادرف از سوی شورای حل اختالف سازمان لیگ به عیوان حکم قطعی تلقی می گردد و در
صورت عدم ایفای به موقع تعهدات بر اساس تصمیمات متخذف بدون هیچهونه قید و شرطی اقدام خواهد شد.

مهر و امضای مدیرعامل

امضاء و اثر انگشت متقاضی

امضاء و اثر انگشت ولی قانونی متقاضی
برای افراد زیر  18سال

گواهی می شود این فرم فس (اقاله)توسط آقای /خانم  ...................................................................با سمت  ..............................ارائه و طی شمارف .....................................................
در تاری  ........................................در دفتر هیات فوتبال استان تهران به ثبت رسیدف است.

مهر و امضاء هیات فوتبال

گواهی می شود این فرم فس (اقاله) طی شمارف  ................................................در تاری

/

/

در سازمان لیگ به ثبت رسیدف است.

قابل توجه :فرم فس قرارداد می باید در دو نسخه تیظیم و حداکثر هفت روز از تاری صدور در هیات فوتبال استان و سازمان لیگ به ثبت برسد.
این فرم در زمان مسئولیت هم زمان مدیرعامل باشهاف و رئیس هیات فوتبال دارای اعتبار است.

کمیته نقل و انتقاالت

رئیس سازمان لیگ

