
INSTRUKCJA DLA KLIENTA 

Jak zamówić Kartę Kibica dla osoby niepełnoletniej za pośrednictwem portalu  Łączy Nas 

Piłka? 
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Instrukcja dla Kart Kibica dla osoby niepełnoletniej – dla umów zawieranych przed 

01.08.2016 

Kartę Kibica dla osoby niepełnoletniej zamawia przedstawiciel ustawowy. Niezbędne jest, aby 

przedstawiciel ustawowy, który chce zamówić Kartę Kibica dla osoby niepełnoletniej, posiadał konto 

na portalu Łączy Nas Piłka. 

 Jeśli jesteś przedstawicielem ustawowym i spełniłeś ten warunek, powinieneś wykonać następujące 

kroki:  

PORTAL ŁĄCZY NAS PIŁKA 

1. Zaloguj się na swoje konto na portalu Łączy Nas Piłka 

2. Wybierz zakładkę „Mój Profil” 

3. Kliknij opcję „Dodaj Profil Powiązany”  

4. Wypełnij podstawowe dane osoby niepełnoletniej i wybierz „Zapisz Profil” 

5. Kliknij „Zamów Kartę Kibica”  

6. Wybierz opcję „Dla Dziecka”, następnie wypełnij formularz  

7. Potwierdź zamówienie, klikając „Zamów Kartę Kibica” 

ODDZIAŁ ALIOR BANKU 

8. Przed wizytą w oddziale przygotuj dokument tożsamości dziecka oraz jeden z poniższych 

dokumentów, aby potwierdzić Twoje przedstawicielstwo ustawowe: 

- akt urodzenia osoby małoletniej (na którym figurujesz jako jeden z rodziców) lub 

- dokument nadający prawa rodzicielskie lub 

- dokument potwierdzający, że jesteś opiekunem wyznaczonym przez sąd opiekuńczy lub 

- dokument potwierdzający, że jesteś kuratorem wyznaczonym przez sąd opiekuńczy lub 

- w przypadku osób małoletnich dowód osobisty RP lub Paszport RP osoby małoletniej (na 

którym figurujesz jako jeden z rodziców).  

9. Udaj się do oddziału w celu zamówienia karty. Kartę możesz zamówić w oddziale lub 

placówce Alior Express- lista placówek 

10. W placówce zamów Kartę Kibica i dokonaj wpłaty 25 zł na rachunek prepaid. 

11. Po otrzymaniu wiadomości e-mail od portalu „Łączy Nas Piłka” z informacją, że karta jest 

gotowa do odbioru - udaj się po jej odbiór z dzieckiem. 

12. W placówce pracownik oddziału zweryfikuje wizerunek dziecka ze zdjęciem, które dodałeś na 

portalu łączynaspiłka.pl oraz wyda kartę. W momencie odbioru karty na profilu dziecka 

pojawi się informacja, że karta jest aktywna. 

13. Osoba małoletnia może już korzystać z benefitów Karty Kibica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aliorbank.pl/placowki-i-bankomaty.html


Instrukcja dla Kart Kibica dla osoby niepełnoletniej – dla umów zawieranych od 01.08.2016 

 

Kartę Kibica dla osoby niepełnoletniej zamawia przedstawiciel ustawowy. Niezbędne jest, aby 

przedstawiciel ustawowy, który chce zamówić Kartę Kibica dla osoby niepełnoletniej, posiadał konto 

na portalu Łączy Nas Piłka. 

 Jeśli jesteś przedstawicielem ustawowym i spełniłeś ten warunek, powinieneś wykonać następujące 

kroki:  

PORTAL ŁĄCZY NAS PIŁKA 

1. Zaloguj się na swoje konto na portalu Łączy Nas Piłka 

2. Wybierz zakładkę „Mój Profil” 

3. Kliknij opcję „Dodaj Profil Powiązany”  

4. Wypełnij podstawowe dane osoby niepełnoletniej i wybierz „Zapisz Profil” 

5. Kliknij „Zamów Kartę Kibica”  

6. Wybierz opcję „Dla Dziecka”, następnie wypełnij formularz  

7. Potwierdź zamówienie, klikając „Zamów Kartę Kibica” 

ODDZIAŁ ALIOR BANKU 

8. Przed wizytą w oddziale przygotuj dokument tożsamości dziecka oraz jeden z poniższych 

dokumentów, aby potwierdzić Twoje przedstawicielstwo ustawowe: 

- akt urodzenia osoby małoletniej (na którym figurujesz jako jeden z rodziców) lub 

- dokument nadający prawa rodzicielskie lub 

- dokument potwierdzający, że jesteś opiekunem wyznaczonym przez sąd opiekuńczy lub 

- dokument potwierdzający, że jesteś kuratorem wyznaczonym przez sąd opiekuńczy lub 

- w przypadku osób małoletnich dowód osobisty RP lub Paszport RP osoby małoletniej (na 

którym figurujesz jako jeden z rodziców).  

9. Udaj się do oddziału w celu zamówienia karty - lista placówek 

10. W placówce zamów Kartę Kibica. 

11. Karta została zamówiona.  

12. W momencie wysyłki karty na profilu dziecka pojawi się informacja, że karta jest wysłana i 

aktywna. Osoba małoletnia może już korzystać z piłkarskich benefitów Karty Kibica.  

13. W ciągu czternastu dni karta powinna dotrzeć na wskazany adres korespondencyjny.  Osoba 

małoletnia może już korzystać z Karty i ze wszystkich jej benefitów.   

 

 

https://www.aliorbank.pl/placowki-i-bankomaty.html

