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Przedmiotem deklaracji jest udział dziecka w zajęciach sportowych w wybranej dyscyplinie/dyscyplinach 
organizowanych przez Akademię Sportu Młode Lwy Gdańsk z siedzibą w Gdańsku (NIP:  9571066089,  Regon:  

221725806). 
Zajęcia odbywają się w zgodnie z podanym przez Akademię harmonogramem (2-3 razy w tygodniu po 60/90 min.). 

 

Opłata miesięczna za zajęcia w Akademii Sportu Młode Lwy Gdańsk wynosi 130,00 zł. (słownie: sto trzydzieści złotych 
00/100) płatnych z góry za każdy miesiąc treningów (wrzesień – czerwiec) - bez względu na przerwy spowodowane 
świętami, długimi weekendami oraz feriami. Wpłat dokonuje się do 10. dnia każdego miesiąca na numer konta klubu: 
41 1090 1098 0000 0001 1974 4852 z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz dyscypliny sportu w tytule przelewu. 
W przypadku zgłoszenia dziecka na zajęcia więcej niż jednej akademii, konieczności przesunięcia terminu wpłat lub też 
konieczności ustalenia ich innej wysokości prosimy o kontakt telefoniczny (+48503793157) bądź mailowy 

(mlodelwy@mlodelwy.pl). 
 
Opiekun oświadcza, iż Podopieczny został/zostanie w możliwie najszybszym terminie* poddany stosownym 
badaniom sportowym oraz, że stan zdrowia Podopiecznego jest dobry i umożliwia mu udział w treningach, 
a ponadto oświadcza iż nie są mu znane jakiekolwiek przeciwwskazania do udziału Podopiecznego w treningach 
i meczach Akademii Sportu Młode Lwy Gdańsk. Jednocześnie opiekun deklaruje dostarczenie trenerowi 
prowadzącemu zaświadczenia o zdolności do odbywania treningu, wydanego przez lekarza orzecznika sportowego.  

 

* Niepotrzebne skreślić 
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ZGODA OPIEKUNÓW 
 

1. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie zdjęć dziecka do materiałów promocyjnych klubu [ulotki, plakaty itp.], 
zamieszczania zdjęć na stronie internetowej klubu oraz klubowych portalach społecznościowych [facebook, 

twitter, instagram itp.].  
2. Wyrażam zgodę na przewóz dziecka busem / autokarem wynajętym przez Akademię Sportu Młode Lwy 

Gdańsk lub autem prywatnym innej niż opiekun osoby dorosłej, na mecze ligowe / turnieje / mecze kontrolne 
/ zgrupowania do miejsca docelowego oraz z powrotem. 

3. Wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu mojego dziecka. Jednocześnie oświadczam, że biorę pełną 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka po zakończonych zajęciach organizowanych przez 

Akademię Sportu Młode Lwy Gdańsk, zgodnie z podanym przez Klub rozkładem zajęć.  
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Uwaga! W przypadku braku zgody na którykolwiek z w/w punktów prosimy o jego wykreślenie. 
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