
STAROSTWO POWIATOWE W

ŁĘCZYCY

ul. Pl. T. Kościuszki 1

99-100 Łęczyca

Data: 28.02.2017

godz. 14:42:47

Parametry zestawienia: 
  Wybrany rejestr stowarzyszeń równe: Uczniowskie Kluby Sportowe
  Pokaż stowarzyszenia wykreślone z rejestru równe: nie

Nr ewidencyjnyLp Nazwa i siedziba stowarzyszenia Gmina Cele stowarzyszeniaNumer KRS

VI/19961 Szkolny UKS "Witonianka" przy Szkole
Podstawowej w Witoni
Szkoła Podstawowa w Witoni
ul. Szkolna 4
Witonia
99-335 

Witonia 1) Krzewieni kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i
dorosłych na terenie działania klubu oraz wychowanie
przez kulturę fizyczną.
Klub realizuje swoje cele przez:
    1.współdziałanie z organami samorządów
terytorialnych i organami władzpaństwowych w celu
zapewnienia            członkom Klubu właściwych
warunków do uprawiania sportu,
    2.uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach
sportowych rangi krajowej i międzynarodowej
    3.organizowanie zawodów, imprez sportowych i
rekreacyjnych,
    4.prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie
prowadzonych w klubie dyscyplin sportowych,
    5.sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej
nad członkani klubu.
Klub realizuje swoje zadania statutowe we
współdziałaniu z władzami samorządowymi i
państwowymi oraz stowarzyszeniami i związkami
sportowymi.
     1. Klub opiera swą działalność przede wszystkim
na społecznej pracy swoich członków, sympatyków i
wolontariuszy 
    2. Klub może skupiać wokół siebie firmy, instytucje
i osoby fizyczne wyrażające wolę wspierania
statutowej działalności stowarzyszenia.
    3. Dla realizacji określonych celów statutowych klub
może zatrudniać pracowników.
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Nr ewidencyjnyLp Nazwa i siedziba stowarzyszenia Gmina Cele stowarzyszeniaNumer KRS

VII/19962 UKS "Trójka" w Łęczycy
Szkoła Podstawowa nr 3 im. 25 Kaliskiej Dywizji
Piechoty w Łęczycy
ul. Zachodnia 23
Łęczyca
99-100 

Łęczyca 1) Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia
sportowego uczniów w oparciu o możliwości
obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc
organizacyjną i materialną Rodziców i sympatyków.
2) Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych
form aktywności ruchowej, gier i zabaw
dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i
zainteresowań sportowych.
3) Uczestniczenie w imprezach sportowych
organizowanych na obszarze działania samorządu
terytorialnego i poza nim.
4) Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów
szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich
sprawności fizycznej i umysłowej.
5) Organizowanie działalności sportowej ze
szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
6) Organizowanie uczniom wszystkich klas
różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
7) Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i
osobowości przez uczestnictwo w realizacji zadań
sportowych Klubu.
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Nr ewidencyjnyLp Nazwa i siedziba stowarzyszenia Gmina Cele stowarzyszeniaNumer KRS

V/19963 UKS przy Szkole Podstawowej w Daszynie
Szkoła Podstawowa w Daszynie
ul. Daszyna 26a
Daszyna
99-107 

Daszyna 1) Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia
sportowego uczniów w oparciu o możliwości
obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc
organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków
Klubu;
2) Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych
form aktywności ruchowej, gier i zabaw
dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i
zainteresowań sportowych;
3) Uczestniczenie w imprezach sportowych
organizowanych na obszarze działania samorządu
terytorialnego i poza nim;
4) Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów
szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich
sprawności fizycznej i umysłowej;
5) Organizowanie działalności sportowej ze
szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych;
6) Organizowanie uczniom wszystkich klas
różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;
7) Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i
osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań
sportowych Klubu.

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO strona 3 z 18



Nr ewidencyjnyLp Nazwa i siedziba stowarzyszenia Gmina Cele stowarzyszeniaNumer KRS

XII/19984 UKS "Młodzi Jeźdźcy" w Stemplewie/08.03.2013
zlikwidowany/
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.
Juliana Tuwima w Stemplewie
ul. Stemplew 35
Świnice Warckie
99-140 

Świnice Warckie 1) Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia
sportowego uczniów w oparciu o możliwości
obiektowe i sprzętowe szkoły;
2) Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych
form aktywności ruchowej, gier i zabaw
dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i
zainteresowań sportowych;
3) Uczestniczenie w imprezach sportowych
organizowanych na obszarze działania samorządu
terytorialnego i poza nim;
4) Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów
szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich
sprawności fizycznej i umysłowej;
5) Organizowanie działalności sportowej ze
szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych;
6) Organizowanie uczniom wszystkich klas
różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;
7) Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i
osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań
sportowych Klubu.

IX/19995 Ludowy UKS "CENTRUM" Piątek
Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa
ul. Kutnowska 19
Piątek
99-120 Piątek

Piątek 1) rozwijanie różnych form kultury fizycznej w
Środowisku dzieci i młodzieży szkolnej,
2) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i
osobowości dzieci i młodzieży szkolnej,
3) integrowanie środowisk uczniowskich,
rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swego
działania
Klub realizuje swoje cele w szczególności przez:
1) wspomaganie realizacji szkolnych zajęć
wychowania fizycznego,
2) organizowanie aktywnego spędzania czasu
wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych,
3) organizowanie różnorodnych form
współzawodnictwa sportowego,
4) uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach
sportowych,
5) upowszechnienie uprawiania minidyscyplin
sportowych,
6) udział w realizacji ogólnokrajowego programu
SPORT WSZYSTKICH DZIECI.
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Nr ewidencyjnyLp Nazwa i siedziba stowarzyszenia Gmina Cele stowarzyszeniaNumer KRS

XII/19946 UKS "Spartakus" w Świnicach Warckich
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w
Świnicach Warckich
ul. Szkolna 5
Świnice Warckie
99-140 

Świnice Warckie 1) Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia
sportowego uczniów w oparciu o możliwości
obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc
organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków
Klubu;
2) Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych
form aktywności ruchowej, gier i zabaw
dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i
zainteresowań sportowych;
3) Uczestniczenie w imprezach sportowych
organizowanych na obszarze działania samorządu
terytorialnego i poza nim;
4) Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów
szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich
sprawności fizycznej i umysłowej;
5) Organizowanie działalności sportowej ze
szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych;
6) Organizowanie uczniom wszystkich klas
różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;
7) Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i
osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań
sportowych Klubu.

V/19997 Ludowy UKS "MALINA" Piątek
pomieszczenie przy sali sportowej
ul. Szkolna 1
Piątek
99-120 Piątek

Piątek 1) rozwijanie różnych form kultury fizycznej w
środowisku dzieci i młodzieży szkolnej;
2) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i
osobowości dzieci i młodzieży,
3) integrowanie środowisk uczniowskich,
rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swego
działania.
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Nr ewidencyjnyLp Nazwa i siedziba stowarzyszenia Gmina Cele stowarzyszeniaNumer KRS

XII/19978 UKS "TOPPOL" przy Szkole Podstawowej w Topoli
Królewskiej
Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława
Łokietka
ul. Topola Królewska 67
Topola Królewska
99-100 Łęczyca

Łęczyca 1) Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia
sportowego uczniów w oparciu o mozliwości
obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc
organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków
Klubu,
2) Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych
form aktywności ruchowej dostosowanej do wieku,
stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
3) Uczestniczenie w imprezach sportowych
organizowanych na obszarze działania samorządu
terytorialnego i poza nim,
4) Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów
szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich
sprawności fizycznej i umysłowej,
5) Organizowanie działalności sportowej ze
szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
6) Organizowanie uczniom wszystkich klas
różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
7) Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i
osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań
sportowych Klubu.
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Nr ewidencyjnyLp Nazwa i siedziba stowarzyszenia Gmina Cele stowarzyszeniaNumer KRS

VI/19969 UKS przy Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Stemplewie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.
Juliana Tuwima w Stemplewie
ul. Stemplew 35
Świnice Warckie
99-140 

Świnice Warckie 1) Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia
sportowego uczniów w oparciu o możliwości
obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc
organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków
Klubu;
2) Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych
form aktywności ruchowej, gier i zabaw
dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i
zainteresowań sportowych;
3) Uczestniczenie w imprezach sportowych
organizowanych na obszarze działania samorządu
terytorialnego i poza nim;
4) Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów
szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich
sprawności fizycznej i umysłowej;
5) Organizowanie działalności sportowej ze
szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych;
6) Organizowanie uczniom wszystkich klas
różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;
7) Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i
osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań
sportowych Klubu.
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Nr ewidencyjnyLp Nazwa i siedziba stowarzyszenia Gmina Cele stowarzyszeniaNumer KRS

VI/199810 UKS "Sprawni" w Stemplewie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.
Juliana Tuwima w Stemplewie
ul. Stemplew 35
Świnice Warckie
99-140 

Świnice Warckie 1) Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia
sportowego uczniów w oparciu o możliwości
obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc
organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków
Klubu;
2) Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych
form aktywności ruchowej, gier i zabaw
dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i
zainteresowań sportowych;
3) Uczestniczenie w imprezach sportowych
organizowanych na obszarze działania samorzadu
terytorialnego i poza nim;
4) Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów
szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich
sprawności fizycznej i umysłowej;
5) Organizowanie działalności sportowej ze
szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych;
6) Organizowanie uczniom wszystkich klas
różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;
7) Ksztaltowanie pozytywnych cech charakteru i
osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań
sportowych Klubu.
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Nr ewidencyjnyLp Nazwa i siedziba stowarzyszenia Gmina Cele stowarzyszeniaNumer KRS

XI/199511 UKS "MARATON" przy Szkole Podstawowej w
Mazewie
Szkoła Podstawowa w Mazewie
ul. Mazew 68
Daszyna
99-107 

Daszyna 1) Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia
sportowego uczniów w oparciu o możliwości
obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc
organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków
Klubu;
2) Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych
form aktywności ruchowej, gier i zabaw
dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i
zainteresowań sportowych;
3) Uczestniczenie w imprezach sportowych
organizowanych na obszarze działania samorządu
terytorialnego i poza nim;
4) Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów w
celu wszechstronnego rozwoju ich sprawnosći
fizycznej i umysłowej;
5) Organizowanie działalności sportowej ze
szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych;
6) Organizowanie uczniom wszystkich klas
różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;
7) Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i
osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań
sportowych Klubu.
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Nr ewidencyjnyLp Nazwa i siedziba stowarzyszenia Gmina Cele stowarzyszeniaNumer KRS

I/200012 UKS "Boruta" przy Gimnazjum w Łęczycy
Gimnazjum im. Jana Pawła w Łęczycy
ul. Szkolna 4
Łęczyca
99-100 

Łęczyca 1) Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia
sportowego uczniów w oparciu o możliwości
obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc
organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków
Klubu;
2) Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych
form aktywności ruchowej, gier i zabaw
dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i
zainteresowania sportem;
3) Uczestniczenie w imprezach sportowych
organizowanych na obszarze dzialania samorządu
terytorialnego i poza nim;
4) Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów
szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich
sprawności fizycznej i umysłowej;
5) Organizowanie działalności sportowej ze
szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych;
6) Organizowanie uczniom wszystkich klas
różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;
7) Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i
osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań
sportowych Klubu.
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Nr ewidencyjnyLp Nazwa i siedziba stowarzyszenia Gmina Cele stowarzyszeniaNumer KRS

XII/200213 Gminny UKS-Łęczyca przy Gimnazjum w Topoli
Królewskiej
Gimnazjum w Topoli Królewskiej
ul. Topola Królewska 66
Łęczyca
99-100 

Łęczyca 1) Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia
sportowego uczniów w oparciu o możliwości
obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc
organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków
Klubu;
2) Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych
form aktywności ruchowej dostosowanej do wieku,
stopnia sprawności i zainetresowań sportowych;
3) Uczestniczenie w imprezach sportowych,
organizowanych na obszarze działania samorządu
terytorialnego i poza nim;
4) Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów
szkoły w celu wszechstronnego rozwoju i sprawności
fizycznej i umysłowej;
5) Organizowanie działalności sportowej ze
szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych;
6) Organizowanie uczniom wszystkich klas
różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;
7) Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i
osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań
sportowych Klubu.
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Nr ewidencyjnyLp Nazwa i siedziba stowarzyszenia Gmina Cele stowarzyszeniaNumer KRS

XI/200114 UKS przy Gimnazjum w Daszynie
Gimnazjum w Daszynie
ul. Daszyna 26a
Daszyna
99-107 

Daszyna 1) Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia
sportowego uczniów w oparciu o możliwości
obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc
organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków
Klubu;
2) Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych
form aktywności ruchowej, gier i zabaw
dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i
zainteresowań sportowych;
3) Uczestniczenie w imprezach sportowych
organizowanych na obszarze działania samorządu
terytorialnego i poza nim;
4) Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów
szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich
sprawności fizycznej i umysłowej;
5) Organizowanie działalności sportowej ze
szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych;
6) Organizowanie uczniom wszystkich klas
różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;
7) Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i
osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań
sportowych Klubu. 
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Nr ewidencyjnyLp Nazwa i siedziba stowarzyszenia Gmina Cele stowarzyszeniaNumer KRS

IX/200115 UKS przy Zespole Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w
Łęczycy
Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy
ul. Al. Jana Pawła II 1
Łęczyca
99-100 

Łęczyca 1) Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia
sportowego uczniów w oparciu o możliwości
obiektowe i sprzętowe oraz pomoc organizacyjną i
materialną rodziców i sympatyków Klubu;
2) Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych
form aktywności ruchowej, gier i zabaw
dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i
zainteresowań sportem;
3) Uczestniczenie w imprezach sportowych
organizowanych na obszarze działania samorządu
terytorialnego i poza nim;
4) Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów
szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich
sprawności fizycznej i umysłowej;
5) Organizowanie działalności sportowej ze
szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych;
6) Organizowanie uczniom wszystkich klas
różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;
7) Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i
osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań
sportowych Klubu.
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Nr ewidencyjnyLp Nazwa i siedziba stowarzyszenia Gmina Cele stowarzyszeniaNumer KRS

VI/200116 UKS "Olimpijczyk" przy Gimnazjum w Piątku
Gimnazjum w Piątku
ul. Szkolna 1
Piątek
99-120 

Piątek 1) Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia
sportowego uczniów w oparciu o możliwości
obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc
organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków
Klubu;
2) Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych
form aktywności ruchowej, gier i zabaw
dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i
zainteresowań sportowych;
3) Uczestniczenie w imprezach sportowych
organizowanych na obszarze działania samorządu
terytorialnego i poza nim;
4) Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów
szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich
sprawności fizycznej i umysłowej;
5) Organizowanie działalności sportowej ze
szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych;
6) Organizowanie uczniom wszystkich klas
różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;
7) Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i
osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań
sportowych Klubu.
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Nr ewidencyjnyLp Nazwa i siedziba stowarzyszenia Gmina Cele stowarzyszeniaNumer KRS

XI/200017 UKS "Czwórka Łęczyca"
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łęczycy
ul. Ozorkowskie Przedmieście 6c
Łęczyca
99-100 

Łęczyca 1) Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia
sportowego uczniów w oparciu o możliwości
obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc
organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków
Klubu;
2) Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych
form aktywności ruchowej, gier i zabaw
dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i
zainteresowań sportowych;
3) Uczestniczenie w imprezach sportowych
organizowanych na obszarze działania samorządu
terytorialnego i poza nim;
4) Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów
szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich
sprawności fizycznej i umysłowej;
5) Organizowanie dzialalności sportowej ze
szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych;
6) Organizowanie uczniom wszystkich klas
różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;
7) Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i
osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań
sportowych Klubu.
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III/200018 UKS "SPORTOS" przy Szkole Podstawowej w
Czernikowie
Szkoła Podstawowa w Czernikowie
ul. Czerników 11
Piątek
99-120 

Piątek 1) Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia
sportowego uczniów w oparciu o możliwości
obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc
organizacyjną i materialną rodziców i symapatyków
Klubu;
2) Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych
form aktywności ruchowej, gier i zabaw
dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i
zainteresowań sportowych;
3) Uczestniczenie w imprezach sportowych
organizowanych na obszarze działania samorządu
terytorialnego i poza nim;
4) Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów
szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich
sprawności fizycznej i umysłowej;
5) Organizowanie działalności sportowej ze
szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych;
6) Organizowanie uczniom wszystkich klas
różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;
7) Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i
osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań
sportowych Klubu. 
8) Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego
dzieci i młodzieży zamieszkałej w Gminie Piątek w
formie:
        a) kolonii i obozów sportowych
        b) kolonii i obozów wypoczynkowych 
        c) wypoczynku w miejscu zamieszkania
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III/200019 UKS "Hasta" przy Szkole Podstawowej w Grabowie
Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego
ul. J. Kochanowskiego 2
Grabów
99-150 

Grabów 1) Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia
sportowego uczniów w oparciu o możliwości
obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc
organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków
Klubu;
2) Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych
form aktywności ruchowej, gier i zabaw
dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i
zainteresowań sportowych;
3) Uczestniczenie w imprezach sportowych
organizowanych na obszarze działania samorządu
terytorialnego i poza nim;
4) Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów
szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich
sprawności fizycznej i umysłowej;
5) Organizowanie działalności sportowej ze
szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych;
6) Organizowanie uczniom wszystkich klas
różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;
7) Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i
osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań
sportowych Klubu.
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III/200020 UKS "Grot" przy Gimnazjum w Grabowie
Gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Grabowie
ul. J. Kochanowskiego 2
Grabów
99-150 

Grabów 1) Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia
sportowego uczniów w oparciu o możliwości
obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc
organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków
Klubu;
2) Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych
form aktywności ruchowej, gier i zabaw
dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i
zainteresowań sportowych;
3) Uczestniczenie w imprezach sportowych
organizowanych na obszarze działania samorządu
terytorialnego i poza nim;
4) Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów
szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich
sprawności fizycznej i umysłowej;
5) Organizowanie działalności sportowej ze
szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych;
6) Organizowanie uczniom wszystkich klas
różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;
7) Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i
osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań
sportowych Klubu.
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