


Uczniowski Klub Sportowy ZSS Człuchów
Uczniowski Klub Sportowy ZSS Człuchów jest stowarzyszeniem

zrzeszającym uczniów Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie oraz
rodziców uczniów, nauczycieli, trenerów i sympatyków.

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 4 pkt. 4 i 5 ustawy o sporcie
i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną. Działa
zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą – Prawo
o stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty oraz własnym statutem.

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z Radą
Pedagogiczną, klubami sportowymi, władzami samorządowymi
i sportowymi.

Klub opiera swą działalność przede wszystkim na 
społecznej pracy swoich członków, działaczy i Zarządu 

oraz pomocy rodziców uczniów



Uczniowski Klub Sportowy ZSS Człuchów

Głównym celem działalności Klubu jest organizacja szkolenia 
sportowego i imprez sportowo-rekreacyjnych w zakresie różnych 

dyscyplin sportowych.

Zadania Klubu we współpracy ze szkołą ZSS Człuchów polegają na 
organizowaniu współzawodnictwa sportowego zgodnie z 

Rozporządzeniem MEN z dnia 27 marca 2017r  
(Dz. U. z 2017r. poz. 671):

§4. uczniowie uczęszczający do szkół sportowych oraz oddziałów 
mistrzostwa sportowego biorą udział we współzawodnictwie 

sportowym.



Działalność UKS ZSS Człuchów 
w roku szkolnym 2017/2018

organizację zajęć sportowych:

• zajęcia z łyżwiarstwa dla 3 grup (ze środków MSiT dofinansowanie 

na poziomie 77%,  wkład Klubu 23%);

• zajęcia ze smoczych łodzi 1 grupa (w ramach programu „KLUB” 

dofinansowanie z MSiT na poziomie 80 %, wkład własny Klubu 20 %);

• zajęcia z kajakarstwa 1 grupa (w ramach programu „KLUB” 

dofinansowanie z MSiT na poziomie 80 %, wkład własny Klubu 20 %);



Działalność UKS ZSS Człuchów 
w roku szkolnym 2017/2018

organizacja zawodów i turniejów sportowych (współfinansowane ze szkołą):

• Mistrzostwa Szkoły w lekkiej atletyce dla szkoły podstawowej, gimnazjum i 

liceum;

• Mistrzostwa Szkoły na ergometrach kajakowych dla szkoły podstawowej, 

gimnazjum i liceum;

• Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej dla gimnazjum i liceum;

• Turnieje Piłki Nożnej dla szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum;

• Mikołajkowe zawody pływackie;

• Bicie rekordów szkoły w pływaniu (2 edycje);

• Turnieje z okazji Dnia Dziecka;

• XII otwarte Długodystansowe Mistrzostwa Polski Łodzi Smoczych;

• Mistrzostwa Szkoły Podstawowej Sportowej w Wyścigach Rzędów;

• Mistrzostwa szkoły w dwa ognie;

• Turniej Koszykówki 3 na 3 – Streetball;



Działalność UKS ZSS Człuchów 
w roku szkolnym 2017/2018

uczestniczenie w zawodach i turniejach sportowych 
(wyjazdy współfinansowane ze szkołą):

• Człuchowska Amatorska Liga Piłki Siatkowej;

• Młodzieżowa Liga Piłki Siatkowej w Chojnicach;

• MALPS w Chojnicach;

• Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej w Miastku;

• Mistrzostwa Polski w Wyścigach Smoczych Łodzi;

• Liga Wojewódzka w piłce koszykowej;

• Indywidualne Otwarte Mistrzostwa Złotowa w Pływaniu;

• Rozgrywki Mistrzowskie w Piłkę Nożną (runda jesienna i wiosenna)

• Turniej Piłki Siatkowej Kobiet w Tucholi;

• Liga Narodów w Piłce Siatkowej Kobiet;

• Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w biegach narciarskich;

• GRAND PRIX Kociewia w mini siatkówce;

• Regaty kajakowe w Malborku;

• Indywidualne Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Juniorów w Szachach.



Działalność UKS ZSS Człuchów 
w roku szkolnym 2017/2018

współorganizacja obozu sportowego:

 Obóz sportowy dla grup siatkarskich i piłki nożnej (sierpień 2017 - 7 dni) –
współfinansowane koszty przez uczestników 50 %, Klub 50%

 Obóz sportowy dla grupy kajakarzy (lipiec 2018 - 5 dni) –współfinansowane 
koszty przez uczestników 30 %, Klub 70%

 Obóz sportowy dla grup siatkarskich i piłki nożnej (sierpień 2018 - 7 dni) –
współfinansowane koszty przez uczestników 50 %, Klub 50%

zgłoszenia Klubu i licencje zawodnicze do współzawodnictwa 
wojewódzkiego i ogólnopolskiego (opłaty klubu):

 Pływanie 
 Kajakarstwo 
 Smocze Łodzie
 Piłka nożna 
 Piłka siatkowa.



Działalność UKS ZSS Człuchów 
w roku szkolnym 2017/2018

UKS ZSS Człuchów realizuje swoje zadania statutowe we 
współdziałaniu ze Starostwem Powiatowym w Człuchowie, 

Zespołem Szkół Sportowych w Człuchowie (wsparcie finansowe) 
i MOSiR-em (dotacje na szkolenie sportowe). 

Zostały złożone i pozytywnie rozpatrzone wnioski do 
Ministerstwa Sportu i Turystyki Departament Sportu 

Warszawa oraz Urzędu Miasta Człuchów o dofinansowanie 
zajęć, obozów.

Klub pozyskał również środki finansowe od sponsorów na 
organizację turniejów i zawodów sportowych.



Uzyskane dofinansowania z innych środków 
finansowych na rok szkolny 2017/2018

Ministerstwo Sportu i Turystyki Warszawa:

„Upowszechnianie sportów zimowych” (zajęcia z łyżwiarstwa):

- wynajem obiektów, urządzeń i sprzętu – dotacja:  5.760,00 zł

- opieka instruktorska – dotacja:   3.840,00 zł

- wynajem obiektów, urządzeń i sprzętu – wkład własny UKS:   2.880,00 zł

„Program Klub 2018 (zajęcia sekcji kajakarskiej i smoczych łodzi):

- Prowadzenie zajęć w całym roku 2018 – dotacja:  6.000,00 zł

- Organizacja obozów sportowych – dotacja:  3.780,00 zł

- Zakup sprzętu sportowego – dotacja:   220,00 zł

- wynajem obiektów, urządzeń i sprzętu – wkład własny UKS:   2.500,00 zł

Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu na:

„Upowszechnianie sportów zimowych 2019” (zajęcia z łyżwiarstwa i narciarstwa 

biegowego) 



Uzyskane dofinansowania z innych środków 
finansowych na rok szkolny 2017/2018

Urząd Miasta Człuchów:

Sport Szkołą charakterów – turnieje i zawody sportowo – rekreacyjne”

- nagrody rzeczowe – dotacja:   2.000,00 zł

- wkład własny UKS:   2.400,00 zł

„Wakacje na sportowo”:

- Nagrody rzeczowe + woda – dotacja:   1.500,00 zł

- obsługa instruktorska – wkład własny UKS:   4.200,00 zł

„XIII Długodystansowe Mistrzostwa Polski w Wyścigach Łodzi Smoczych”:

- dotacja:   2.000,00 zł

- wkład własny UKS:   6.000,00 zł



Działalność UKS ZSS Człuchów 
w roku szkolnym 2017/2018

Uczniowski Klub Zespołu Szkół Sportowych dofinansowywał

różnorodne formy aktywności: zawody, turnieje, spotkania,

nagrody dla wyróżniających się sportowców oraz sprzęt

sportowy. Wszystkie wnioski o dofinansowanie zostały

rozpatrzone pozytywnie.

Przy wsparciu finansowym sponsorów dofinansowujemy:

- w roku szkolnym 2017/2018 był realizowany w ZSS 
Człuchów projekt "Fit Festiwal – sport, zdrowie, uroda" 
przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej z klasami 
gimnazjalnymi oraz liceum. 


