Starostwo Powiatowe w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice

Data: 2018-11-15
godz. 14:01:53

Parametry zestawienia:
Stowarzyszenia wykreślone równe: nie
Wybrany rejstr stowarzyszeń równe: Uczniowskie Kluby Sportowe

Lp

Nr ewidencyjny
1 1

2 3

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
Uczniowski Klub Sportowy "Piątka"
Konstantynów Łódzki
ul. Sadowa 5/7 lok. Konstantynów Łódzki
95-050 Konstantynów Łódzki
Uczniowski Klub Sportowy "Atlas" przy Szkole
Podstawowej w Ksawerowie
Ksawerów
ul. Zachodnia 33 lok. Ksawerów
95-054 Ksawerów

Gmina

Cele stowarzyszenia

Konstantynów Łódzki

Upowszechnianie i popieranie wszystkich form kultury
fizycznej w środowisku dzieci, młodzieży, osób
dorosłych i osób niepełnosprawnych.

Ksawerów

1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia
sportowego uczniów w oparciu o możliwości
obiektywne 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 uczestników
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. Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej. 9. Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu dzieci i młodzieży z rodzin
patologicznych poprzez organizowanie czasu
wolnego. 10. Przeciwdziałanie patologii społecznej
poprzez organizowanie zajęć sportowych. 11.
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i
młodzieży.
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Lp

Nr ewidencyjny

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

3 5

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Sprawni"
Petrykozy
ul. - 52 lok. Petrykozy
95-200 Pabianice

Pabianice

4 6

Uczniowski Klub Sportowy "Tytan"
Pabianice
ul. Jana Pawła II 16 lok. Pabianicw
95-200 Pabianice

Pabianice

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Cele stowarzyszenia
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 ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia
ciężarów i tenisa stołowego, 2. Angażowanie
wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności
ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku i
stopnia sprawności oraz 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. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i
osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań
sportowych Klubu. 7. Organizowanie wypoczynku dla
członków klubu i uczniów szkół z terenu Gminy
Pabianice.
1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia
sportowego uczniów w oparciu o możliwości
obiektywne i sprzętowe szkoły 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 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 uczestnictwa w
realizacji zadań sportowych Klubu.
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Lp

Nr ewidencyjny
5 7

6 8

7 12

8 13

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

Uczniowski Klub Sportowy Azymut przy SP nr 16 w Pabianice
Pabianicach
Pabianice
ul. 20 Stycznia 9/13 lok. Pabianice
95-200 Pabianice
Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej Lutomiersk
w Szydłowie
Szydłów
ul. - 33 lok. Szydłów
95-083 Lutomiersk

Uczniowski Klub Sportowy "Czarni"
Lutomiersk
ul. Piłsudskiego 1 lok. Lutomiersk
95-083 Lutomiersk
Uczniowski Klub Sportowy "Herkules"
Konstantynów Łódzki
ul. Ignacew 9 lok. Konstantynów Łódzki
95-200 Konstantynów Łódzki

Lutomiersk

Konstantynów Łódzki

Cele stowarzyszenia
Celem Klubu jest prowadzenie działalności sportowej i
wychowawczej wśród dzieci i młodzieży, a także
dorosłych w oparciu o pomoc administracji rządowej i
samorządu terytorialnego oraz różnych podmiotów
gospodarczych.
1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia
sportowego uczniów w oparciu o możliwości
obiektowe i sprzętowe szkoły 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 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.
Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodziezy
szkolnej oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez
kulturę fizyczną i sport.

Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i
osobowości oraz dbałość o sprawność fizyczną
członków.
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Lp

Nr ewidencyjny
9 14

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
Uczniowski Klub Sportowy "Start"
Ksawerów
ul. Zachodnia 33 lok. Ksawerów
95-054 Ksawerów

Gmina
Ksawerów

Cele stowarzyszenia
1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia
sportowego uczniów w oparciu o możliwości
obiektywne 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. Uczestnictwo 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
sportowych, 6. Organizowanie uczniom wszystkich
klas różnorodnych form współzawodnictwa
sportowego, 7. Kształtowanie pozytywnych cech
charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w
realizacji zadań Klubu.
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Lp

Nr ewidencyjny

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

10 17

Uczniowski Klub Sportowy "Lider" Konstantynów
Konstantynów Łódzki
ul. Łódzka 5/7 lok. Konstantynów Łódzki
95-050 Konstantynów Łódzki

Konstantynów Łódzki

11 18

Uczniowski Klub Sportowy "Włókniarz"
Pabianice
ul. Grota Roweckiego 2 lok. Pabianice
95-200 Pabianice

Pabianice

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Cele stowarzyszenia
1.Upowszechnianie i popieranie wszystkich form
kultury fizycznej w środowisku dzieci, młodzieży, osób
dorosłych i niepełnosprawnych. 2.Planowanie i
organizowanie pozalekcyjnego szkolenia sportowego
uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i
sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i
materialną rodziców i sympatyków Klubu.
3.Uczestniczenie w imprezach sportowych
organizowanych na obszarze działania samorządu
terytorialnego i poza nim. 4.Organizowanie zajęć
sportowych, zawodów, wycieczek turystycznych dla
członków klubu 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 letniego i
zimowego wypoczynku w formie obozów sportowych i
wycieczek. 9.Szkolenie i doskonalenie kadr
trenersko-instruktorskich. 10.Promocję i organizację
sportu wśród osób niepełnosprawnych.
11.Integrowanie środowiska sportowego na obszarze
działania Klubu. 12. Promocja miasta Konstantynów
Łódzki, Powiatu Pabianice oraz innych jednostek
samorządowych, lokalnych władz, firm i instytucji
wspierających działalność statutową UKS Lider
Konstantynów.
Klub prowadzi działalność sportową w oparciu o bazę
materialną własną i współpracujących z nim
podmiotów i instytucji w celu: 1. Propagowania wśród
społeczeństwa wychowania fizycznego i sportu, 2.
Zapewnia młodzieży możliwości udziału w sporcie
kwalifikowanym, 3. Kształtowania u członków Klubu
wysokich wartości moralnych i etycznych, 4.
Zapewnienia społeczeństwu widowisk i imprez
sportowych. 5. Utworzenie w Gimnazjum nr 2
Pabianice klas sportowych specjalizacja piłka nożna.
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Lp

Nr ewidencyjny

12 20

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
Uczniowski Klub Sportowy "Junior"
Pabianice
Piątkowisko 107
95-200 Pabianice

Gmina
Pabianice

Cele stowarzyszenia
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
charatakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w
realizacji adań sportowych Klubu. 8. Planowanie i
organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży
szkolnej.
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Lp

Nr ewidencyjny

13 21

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
Uczniowski Klub Sportowy "Korona"
Pabianice
ul. św. Jana 30-36 lok. Pabianice
95-200 Pabianice

Gmina
Pabianice

Cele stowarzyszenia
Celem Klubu jest: 1. Planowanie i organizowanie
pozalekcyjnego życia sportowego uczniów. 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 sprawności fizycznej i
umysłowej. 5. Upowszechnianie właściwych postaw w
zakresie ochrony zdrowia, higieny życia codziennego
oraz promocji zdrowia. 6. Organizowanie działalności
sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych. 7. Organizowanie uczniom wszystkich
klas różnorodnych form współzawodnictwa
sportowego. 8. Kształtowanie pozytywnych cech
charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w
realizacji zadań sportowych Klubu. 9.Promocja
miasta Pabianic i Powiatu Pabianickiego.
10.Zapobieganie poprzez sport agresji i patologii
wśród dzieci i młodzieży. 11.Wyrównywanie szans
dzieci z rodzin ubogich na zrównoważony rozwój.
12.Organizowanie zgrupowań sportowych oraz
obozów wypoczynkowych dla członków Klubu.
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Lp

Nr ewidencyjny

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

14 23

Uczniowski Klub Sportowy "UKS 8"
Pabianice
ul. Piotra Skargi 30 lok. Pabianice
95-200 Pabianice

Pabianice

15 24

Uczniowski Klub Sportowy "HEROS team"
Pabianice
ul. Warszawska 65 lok. Pabianice
95-200 Pabianice

Pabianice

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Cele stowarzyszenia
Podstawowym celem Klubu jest planowanie i
organizowanie szkolenia sportowego utalentowanych
dzieci i młodzieży w gimnastyce artystycznej, a w
szczególności:
1.Pomoc w organizowaniu klas sportowych, które są
zapleczem dla wyczynu. 2.Organizowanie masowych
zawodów dla klas sportowych. 3.Organizowanie akcji i
imprez integrujących rodziców, dzieci, trenerów i
wychowawców związanych z gimnastyką artystyczną
oraz służących pozyskiwaniu dodatkowych funduszy
na działalność sekcji. 4.Organizowanie zawodów
towarzyskich i ogólnopolskich w celu przybliżenia
gimnastyki artystycznej szerszemu gronu
społeczności. 5.Organizowanie turniejów
międzynarodowych oraz zawodów centralnych z
kalendarza imprez PZG. 6.Utrzymywanie
rozszerzanie kontaktów z klubami zagranicznymi oraz
ze szkołami mistrzostwa sportowego za granicą.
7.Wystawianie reprezentacji klubu na wszystkie
zawody szczebla regionalnego, centralnego oraz do
udziału w zagranicznych turniejach
międzynarodowych. 8.Zabezpieczenie odpowiedniej
kadry szkoleniowej. 9.Organizowanie obozów
sportowych dla najlepszych zawodniczek.
10.Zabezpieczenie sprzętu sportowego i kostiumów.
11.Zabezpieczenie realizacji zadań klubu.
12.Organizowanie szkoleń dla trenerów instruktorów
oraz szkolenie i doszkalanie sędziów i innych
działaczy sportowych.
Celem Klubu jest organizowanie, uprawianie oraz
doskonalenie karate tradycyjnego oraz innych sztuk
walki i sportów siłowych we wszystkich formach
kultury fizycznej i sportu.
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Lp

Nr ewidencyjny

16 25

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
Uczniowski Klub Sportowy Centrum Sztuk Walki
Konstantynów Łódzki
ul. Sucharskiego 5 lok. 31
Konstantynów Łódzki
95-050 Konstantynów Łódzki

Gmina
Konstantynów Łódzki

Cele stowarzyszenia
Celem Klubu jest: a. prowadzenie działalności
sportowej i rekreacyjnej, propagowanie zasad i idei,
wspieranie rozwoju sztuk walki w kraju i poza
granicami, b. organizowanie zawodów, obozów,
szkoleń, imprez sportowych i rekreacyjnych, c.
prowadzenie działalności wychowawczej,
popularyzatorskiej, prozdrowotnej, d. wspieranie
działalności uczniowskich klubów sportowych oraz
sportu szkolnego i młodzieży szkolnej, e. szkolenie
oraz doskonalenie kadry trenersko-instruktorskiej, f.
organizowanie egzaminów na stopnie mistrzowskie i
uczniowskie, g. reprezentowanie swoich członków i
zawodników w innych organizacjach sportowych oraz
organizowanie udziału w klubowym, wojewódzkim i
krajowym współzawodnictwie sportowym, h.
współdziałalnie w przygotowywaniu członków kadry
narodowej do uczestnictwa w międzynarodowym
współzawodnictwie sportowym, i. współpraca z
organami administracji rządowej i samorządu
terytorialnego w zakresie i realizacji swych zadań
statutowych, j. reprezentowanie swoich członków
wobec władz i innych organizacji kultury fizycznej na
terenie województwa i kraju oraz przedstawianie
swojego stanowsika w żywotnych dla środowiska
sprawach, k. prowadzenie niezbędnej działalności
wydawniczej, l. realizowanie innych zadań, do których
zobowiązany będzie na mocy ustaw, statutu lub
własnych uchwał, krzewienie kultury fizycznej wśród
dzieci, m. krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i
młodzieży wiejskiej, n. prowadzenie działalności na
rzecz osób zagrożonych uzależnieniem lub
uzależnionych od alkoholu i innych środków
psychoaktywnych oraz ich rodzin.
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Lp

Nr ewidencyjny

17 26

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
Młodzieżowy Uczniowski Klub Sportowy "Włókniarz" Pabianice
Pabianice
Pabianice
ul. Grota Roweckiego 3 lok. Pabianice
95-200 Pabianice

Gmina

Cele stowarzyszenia
Klub prowadzi działalność sportową w oparciu o bazę
materialną własną i współpracujących z nim
podmiotów i instytucji w celu: a) propagowania wśród
społeczeństwa wychowania fizycznego i sportu, b)
zapewnienia młodzieży możliwości udziału w sporcie
kwalifikowanym, c) kształtowania u członków Klubu
wysokich wartości moralnych i etycznych, d)
zapewnienia społeczeństwu widowisk i imprez
sportowych, e) tworzenia w Gimnazjum nr 2
Pabianice klas sportowych specjalizujących się w
piłce nożnej, f) przeciwdziałania patologiom
społecznym.
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Lp

Nr ewidencyjny

18 28

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
Uczniowski Klub Sportowy "Animator"
Pabianice
ul. Mokra 28/34 lok. Pabianice
95-200 Pabianice

Gmina
Pabianice

Cele stowarzyszenia
1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia
sporto¬wego uczniów szkół. 2. Angażowanie
wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności
ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wie¬ku,
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. Upowszechnianie właściwych postaw w
zakresie ochrony zdrowia, higieny życia codziennego
oraz promocji zdrowia. 6. Organizowanie działalności
sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych. 7. Organizowanie uczniom
różnorodnych form współzawodnictwa sportowego. 8.
Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i
osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań
sportowych Klubu. 9. Organizowanie imprez oraz
innych wydarzeń sportowo – rekreacyjnych o zasięgu
lokalnym oraz ponadlokalnym. 10. Zapobieganie
poprzez sport i rekreację agresji i patologii wśród
dzieci i młodzieży. 11. Włączanie w działania
sportowo – rekreacyjne dzieci i młodzieży z
mniejszymi szansami, dzieci z rodzin ubogich –
wyrównywanie szans rozwoju sportowego. 12.
Organizowanie obozów wypoczynkowych i sportowo –
rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz innych
stacjonarnych i wyjazdowych form wypoczynku. 13.
Realizacja zadań w zakresie krajoznawstwa i turystyki
lokalnej. 14. Realizacja zadań w zakresie promocji
bezpieczeństwa i zasad fair-play. 15. Realizacja
zadań z wykorzystaniem pozaformalnych metod
edukacyjnych. 16. Realizacja zadań w zakresie
współpracy i integracji różnych środowisk
społecznych, w tym również osób niepełnosprawnych,
poprzez sport i rekreację. 17. Angażowanie całej
lokalnej społeczności, a przede wszystkim dzieci i
młodzieży w życie i działania lokalne w zakresie
sportu i rekreacji. 18. Promocja ekologii i postaw
proekologicznych wśród dzieci i młodzieży w ramach
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Lp

Nr ewidencyjny

19 30

20 31

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Uczniowski Klub Sportowy BARRAKUDA
Pabianice
ul. Orla 1 lok. Pabianice
95-200 Pabianice
Uczniowski Klub Sportowy "M&M - Delfin"
Pabianice
ul. Warszawska 65 lok. Pabianice
95-200 Pabianice

Gmina

Pabianice

Pabianice

Cele stowarzyszenia
organizowanych i prowadzonych imprez oraz zajęć
sportowo – rekreacyjnych. 19. Promocja zdrowego i
aktywnego trybu życia w ramach organizowanych i
prowadzonych imprez oraz zajęć sportowo –
rekreacyjnych.
Podstawowym celem Klubu jest upowszechnianie i
popieranie wszystkich form kultury fizycznej w
środowisku dzieci, młodzieży, osób dorosłych i osób
niepełnosprawnych.
Celem Klubu jest planowanie i organizowanie
pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu
o możliwości obiektowe szkoły oraz o pomoc
organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków
Klubu.

strona 12 z 14

Lp

Nr ewidencyjny

21 32

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
Uczniowski Klub Sportowy "Szkółka Małych
Sportowców Pabianice"
Pabianice
ul. Piotra Skargi 79a lok. 16
Pabianice
95-200 Pabianice

Gmina
Pabianice

Cele stowarzyszenia
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. Upowszechnianie własciwych postaw w zakresie
ochrony zdrowia, higieny życia codziennego oraz
promocji zdrowia.
6. Organizowanie działalności sportowej ze
szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
7. Organizowanie uczniom wszystkich klas
różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
8. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i
osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań
sportowych Klubu.
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Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
Uczniowski Klub Sportowy Sparta Pabianice
Pabianice
ul. Popławska 40 lok. 6
Pabianice
95-200 Pabianice

Gmina
Pabianice

Cele stowarzyszenia
a. upowszechnianie kultury fizycznej i różnorodnych
form aktywności ruchowej wśród dzieci, młodzieży i
dorosłych na terenie działania Klubu;
b. rozwijanie zamiłowania do uprawniania sportu (ze
szczególnym uwzględnieniem sztuk i sportów walki) i
dążenia do ogólnego wzrostu kultury fizycznej i
zdrowotnej;
c. ochrona i promocja zdrowia przez sport;
d. właściwe kształtowanie charakteru i postawy
moralnej oraz etycznej członków;
e. doskonalenie uzdolnień oraz sprawności fizycznej
członków;
f. wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę
fizyczną, a zwłaszcza propagowanie bezpieczeństwa
oraz przeciwdziałanie przez sport patologiom
społecznym, w tym agresji i przemocy w środowisku
rówieśniczym.
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