
 

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
 
............................................................... ........................................  
Imię i nazwisko dziecka, którego dotyczy oświadczenie Pesel dziecka 

 

............................................................... ........................................  
Imiona i nazwiska rodziców / opiekunów Telefony, E-maile 

 

 
 
Informacje ogólne: 
 

• Przedmiotem deklaracji jest przystąpienie dziecka do udziału w zajęciach sportowych 
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). 
 

• Opłata miesięczna za zajęcia w Akademii Sportu Młode Lwy Gdańsk wynosi 180,00 zł. (słownie: sto 

osiemdziesiąt złotych 00/100) płatnych z góry za każdy miesiąc treningów (opłata jest niezmienna w okresie 
od września do czerwca danego roku) - bez względu na przerwy spowodowane świętami, długimi weekendami 
oraz feriami. 
 

Uwaga! Opłata za drugie dziecko w klubie wynosi 90 zł. Opłata za trzecie i kolejne dziecko wynosi 
0,00 zł. 
 

• Wpłat dokonuje się nie później niż do 15. dnia każdego miesiąca na numer konta klubu:  
41 1090 1098 0000 0001 1974 4852 z podaniem imienia i nazwiska dziecka w tytule przelewu.  

 

• W przypadku konieczności przesunięcia terminu wpłat lub też konieczności ustalenia ich innej wysokości 
prosimy o kontakt telefoniczny (+48503793157) bądź mailowy (mlodelwy@mlodelwy.pl). 

 

 
Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego: 
 

• Stan zdrowia dziecka jest dobry i umożliwia mu udział w treningach sportowych Akademii Sportu Młode Lwy Gdańsk.  
• Dziecko posiada zaświadczenie o zdolności do uprawiania sportu wydane przez lekarza uprawnionego lub zostanie 

poddane stosownym badaniom sportowym w terminie miesiąca od rozpoczęcia przez dziecko treningów. Do czasu 
dostarczenia w/w zaświadczenia ponoszę wyłączną odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka podczas zajęć 
organizowanych przez Akademię Sportu Młode Lwy Gdańsk. 

• Dostarczę trenerowi prowadzącemu skan zaświadczenia o zdolności do odbywania treningu, wydanego przez 
uprawnionego lekarza w wyżej podanym terminie. W przypadku braku dostarczenia zaświadczenia. Mam świadomość iż w 
przypadku braku dostarczenia zaświadczenia w w/w terminie, dziecku może zostać odmówiony udział w zajęciach 
klubowych, co nie zwalnia mnie z wniesienia opłaty za zajęcia w danym miesiącu.  

• W przypadku pojawienia się infekcji lub objawów chorobowych u dziecka, a także w przypadku kontaktu dziecka z osobą 
podejrzaną o zakażenie, niezwłocznie poinformuję o tym fakcie trenera prowadzącego lub klub. 

• Mam świadomość, iż dziecko przeziębione z widocznymi objawami w postaci np. kataru, kaszlu nie zostanie dopuszczone 
do udziału w treningach i mam obowiązek odebrać dziecko niezwłocznie po informacji od trenera 

• W przypadku powierzenia dziecku przez klub sprzętu sportowego w celu reprezentowania barw Akademii w rozgrywkach 
ligowych/turniejach deklaruję iż w przypadku jego zniszczenia lub zagubienia pokryję koszt jego zakupu przez klub 
(udokumentowanej fakturą zakupu). 

• Zostałem poinformowany, iż zajęcia prowadzone przez Akademię Sportu Młode Lwy Gdańsk odbywają się bez udziału 

rodziców, a trening jest czasem przeznaczonym na wspólną pracę trenerów z uczestnikami zajęć. 
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Data i podpis rodzica / opiekuna 
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Zgody rodzica/opiekuna prawnego: 
 

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.].      TAK   |   NIE  
2. Wyrażam zgodę na samodzielny powrót z treningu 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.  TAK   |   NIE 

 
 

 

 
..................................................................  

Data i podpis rodzica / opiekuna 
 

 

OŚWIADCZENIE 
O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Ja niżej podpisany/a, …………………………………………………………………………, w oparciu o art. 4 pkt 11 RODO, 
niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego małoletniego dziecka 
…………………………………………………………………………… na potrzeby uczestnictwa w zajęciach oraz meczach 
prowadzonych i organizowanych przez Akademię Sportu Młode Lwy Gdańsk oraz meczach ligowych 
organizowanych przez Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki oraz Polski Związek Koszykówki. 
Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na kopiowanie i przechowywanie udostępnionych przeze mnie dokumentów 
zawierających dane osobowe moje jak i mojego nieletniego dziecka oraz publikowanie zdjęć zawierających 
wizerunek mojego dziecka na stronie internetowej oraz profilach społecznościowych, a także materiałach 
promocyjnych należących do Akademii Sportu Młode Lwy Gdańsk. 

 

 

 

      ………………………………………………………………                                     ……………………………………………………………… 
        data, miejsce                               czytelny podpis 

 

Informacja dla rodzica/opiekuna dziecka w zakresie przetwarzania danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Rodzica/Opiekuna oraz Dziecka jest Akademia Sportu Młode Lwy Gdańsk, która pisemnie może 

upoważnić osoby współpracujące z Akademią (trenerów prowadzących zajęcia) do przetwarzania danych osobowych Rodzica oraz 

Dziecka w zakresie prowadzonych przez Akademię zajęć. 
2. Dane osobowe Rodziców oraz Dzieci przetwarzane są w celu identyfikacyjnym, komunikacyjnym oraz umożliwienia udziału w 

rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Koszykówki oraz Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki - w zakresie zajęć 

prowadzonych w ramach Akademii.  
3.  Każdy Rodzic ma prawo do cofnięcia, w dowolnym momencie wybranym przez Rodzica, zgody na przetwarzanie danych osobowych 

przez Akademię Sportu Młode Lwy Gdańsk niemniej jednak wycofanie zgody na przetwarzanie danych przez Rodzica nie ma wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania jego danych oraz danych jego Dziecka, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej 

wycofaniem. Następstwem wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Rodzica jest brak możliwości występowania w 
rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Koszykówki oraz Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki.  

4. Każdy Rodzic na podstawie rozporządzenia RODO ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych (dotyczy to także danych 

osobowych Dziecka) (art. 15 RODO), ma prawo do sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO), ma prawo do usunięcia 
swoich danych osobowych – „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO), ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich 

danych osobowych (art. 18 RODO), ma prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO) oraz ma prawo do 

sprzeciwu (art. 21 RODO). Wszelkie powyżej wskazane uprawnienia dotyczą danych zarówno Rodzica jak i jego Dziecka. 
5. Jeżeli Rodzic nie będzie mógł złożyć podpisu na oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Akademia jest 

uprawniona do przetwarzania danych na podstawie złożonej Deklaracji członkowskiej, zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a) RODO.  

6. Akademia dysponuje środkami technicznymi i elektronicznymi pozwalającymi w pełni na zabezpieczenie danych osobowych Rodziców 

oraz ich Dzieci. Akademia niniejszym oświadcza, iż nie korzysta z narzędzi typu elektroniczne serwery zagraniczne oraz dropbox.  
7. Dane, których administratorem jest Akademia Sportu Młode Lwy Gdańsk nie są użyczane ani sprzedawane, a jedynie przekazywane do 

Polskiego Związku Koszykówki oraz Pomorskiego Związku Koszykówki, a także wszystkich innych podmiotów które będą wskazane jako 

właściwe przez Ustawę o sporcie oraz Regulaminy Współzawodnictwa Sportowego Pomorskiego Okręgowego Związku Koszykówki oraz 
Polskiego Związku Koszykówki. 

8. Z Administratorem przekazanych danych można kontaktować się pisemnie na adres siedziby Akademii, tj. Akademia Sportu Młode Lwy 
Gdańsk, 80-27 Gdańsk ul. Sobótki 1/3 bądź elektronicznie na adres mlodelwy@mlodelwy.pl. 

 


