
Gdańsk, …………………………………………………. 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

Jako rodzic/opiekun prawny* dziecka ……….……………………………………………………………………………………, 

będącego uczestnikiem treningów organizowanych przez Akademię Sportu Młode Lwy Gdańsk 

oświadczam, iż:  

1. Brak u dziecka, które zgłosiłem do udziału w w/w zajęciach infekcji oraz objawów chorobowych 

sugerujących chorobę, 

2. U dziecka nie występują żadne choroby ani schorzenia uniemożliwiające udział w treningach 

sportowych. 

3. Z uwagi na fakt, iż dziecko przystępuje do treningów nie posiadając zaświadczenia o braku 

przeciwskazań do udziału w zajęciach sportowych wydanego przez uprawnionego lekarza, 

oświadczam iż ponoszę pełną odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka podczas trwania zajęć 

organizowanych przez Akademię Sportu Młode Lwy Gdańsk. 

4. W przypadku przyjęcia dziecka do grupy treningowej klubu oraz woli uczęszczania na zajęcia 

przez dziecko, zobowiązuję się do niezwłocznego przesłania na adres mailowy klubu 

(mlodelwy@mlodelwy.pl) deklaracji członkowskiej znajdującej się na stronie klubu w zakładce 

‘Treningi’. 
 
 

Jednocześnie oświadczam, iż: 

 

1. 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. 
 

2. Udostępniam klubowi niniejszy numer telefonu ……………………………………….. jako kontakt do 

szybkiej komunikacji. 

3. Zobowiązuję się do niezwłocznego odbioru dziecka z treningu w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności) bądź 

innych okoliczności wymagających odbiór dziecka z zajęć, 

4. Deklaruję, iż (zaznaczyć właściwe): 
 

odbiorę osobiście dziecko po zakończeniu każdego z treningów  

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 w w/w 

okresie. 

5. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie zdjęć oraz krótkich filmów wideo z udziałem dziecka do 

ich zamieszczania na stronie internetowej klubu oraz klubowych portalach społecznościowych 

[facebook, twitter, instagram itp.].       

                        TAK               NIE 

 

 

…………………………………………………………….. 
Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

*niepotrzebne skreślić 

mailto:mlodelwy@mlodelwy.pl

