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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. Terenem działania Klubu jest miasto i gmina Człuchów.
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.
Może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz ogólnokrajowych
związków sportowych.
Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, Radą
Pedagogiczną, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.

Klub opiera swą działalność przede wszystkim na
społecznej (wolontarystycznej) 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.

Cele działalności UKS ZSS Człuchów
Celem Klubu jest :
• 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,
• angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej,
gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań
sportowych,
• uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania
samorządu terytorialnego i poza nim,
• organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego
rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
• organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem
funkcji zdrowotnych,
• organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa
sportowego,
• kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo
w realizacji zadań sportowych Klubu.

Członkowie UKS ZSS Człuchów
Członkowie Klubu dzielą się na : zwyczajnych i wspierających.
Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkoły, rodzice i
nauczyciele, którzy złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną
przyjęci przez Zarząd Klubu. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą
ich przedstawicieli ustawowych
Członkowie zwyczajni mają prawo do :
• uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków z biernym i czynnym
prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi wart. 3 ust. 2 i 3 ustawy –
Prawo o stowarzyszeniach,
• zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu,
• uczestnictwa w zawodach i w imprezach sportowych organizowanych przez
Klub,
• korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd
Klubu,
• korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

Członkowie UKS ZSS Człuchów
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które
popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc
materialno -finansową dla Klubu.
Członkowie wspierający mają prawo do :
• uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w
Walnych
• Zebraniach Członków,
• zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu,
• korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

Członkowie UKS ZSS Człuchów
Do obowiązków członków Klubu należy :
• branie czynnego udziału w działalności Klubu,
• przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Klubu,
• godne reprezentowanie władz Klubu,
• płacenie składek członkowskich.
Członkostwo w Klubie ustaje poprzez :
• dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu,
• skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
• umyślnego naruszenia postanowień statutu,
• nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 12 miesięcy.
• działania na szkodę Klubu,
• rozwiązanie się Klubu.

Władze UKS ZSS Człuchów
Władzami Klubu są :
• Walne Zebranie Członków,
• Zarząd,
• Komisja Rewizyjna.
Kadencja Władz trwa 3 lata. Uchwały wszystkich Władz
Klubu zapadają zwykłą większością głosów.

Władze UKS ZSS Człuchów
30.09.2016r. – 30.09.2019r.
Zarząd Klubu:
• Prezes – Małgorzata Gostomczyk
• Sekretarz – Łukasz Imianowski
• Członek Zarządu – Andrzej Kochanowski
• Członek Zarządu – Piotr Dowksza
• Członek Zarządu – Magdalena Gasperowicz
• Członek Zarządu – Michał Księżak
• Członek Zarządu – Paulina Przyborowska

Komisja rewizyjna:
• Przewodniczący – Emilia Mrozewska
• Członek Komisji – Bartosz Korkus
• Członek Komisji – Maciej Przyszlak

Uczniowski Klub Sportowy ZSS Człuchów
Dodatkowym aspektem funkcjonowania Klubu jest
wychowanie dzieci przez sport, umacnianie
charakteru, wdrażanie zdrowej rywalizacji i zasady
„fair play”. Cele te zostały osiągnięte poprzez pełne
i czynne zaangażowanie Zarządu Klubu, trenerów,
nauczycieli, rodziców oraz samych zawodników.

