Organizacje sportowe Włocławka
We Włocławku zarejestrowane są następujące kluby sportowe - stowarzyszenia kultury fizycznej
I.

Kluby Sportowe - Stowarzyszenia kultury fizycznej nieprowadzące działalności gospodarczej - organizacje wpisane do rejestru Prezydenta Miasta Włocławka (w tabeli
wymienione są według daty powstania)

Lp.

Nazwa
Stowarzyszenia
(Klubu
Sportowego)

Adres, siedziba

Cel działania (m.in. wiodąca dyscyplina sportu)

1

Towarzystwo
SportowoRekreacyjne
"KUJAWY"

ul. Łanowa 6 m
130
87-800
Włocławek

Propagowanie i rozwój rekreacji i sportu wśród pracowników firm

2

Włocławski Klub
Sportów Walki

ul. Chopina
10/12; do
korespondencji
Ul. Arentowicza
6/95 Włocławek

Rozwój i popularyzacja sportów walki (w tym judo), organizacja
szkolenia sportowego i działalności propagandowej w zakresie sportów
walki, organizowanie ćwiczeń, zajęć sportowych oraz obozów
szkoleniowych i szkoleniowo-wypoczynkowych, organizowanie
zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych

3

Włocławski Klub
Tańca
Sportowego
"GÓRECCY"

ul. Przechodnia
3, 87-800
Włocławek

Organizacja, rozwój i popularyzacja różnych form tańca, a w
szczególności tańca sportowego, podejmowanie działań na rzecz
promocji tańca, organizacja, rozwijanie działalności prowadzącej do
utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa:
dorosłych, dzieci i młodzieży

4

Włocławski Klub
Bokserski
"START"

ul. Łazienna 4
87-800
Włocławek

Krzewienie kultury fizycznej i sportu pięściarskiego wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowanie
dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport oraz sport osób
niepełnosprawnych. Itd.. Rozdział II Statutu.

5

Włocławskie
Towarzystwo
Rowerowe

ul. Łanowa 25 m
11
87-800
Włocławek

Rozwój i popularyzacja sportów rowerowych, organizacja szkolenia
sportowego i działalności propagandowej w zakresie sportów
rowerowych, organizowanie ćwiczeń, zajęć sportowych oraz obozów
szkoleniowych i szkoleniowo-wypoczynkowych, zawodów, imprez
sportowych i rekreacyjnych, kształtowanie pozytywnych cech charakteru
i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych
Towarzystwa

6

Wędkarski Klub
Sportowy
"Wisła"

ul. Sienkiewicza
15
87-800
Włocławek

Organizowanie i przeprowadzanie wyczynowego współzawodnictwa w
dyscyplinach sportu wędkarskiego zgodnie z obowiązującymi
przepisami; szkolenie dzieci i młodzieży; podnoszenie poziomu wiedzy
o środowisku naturalnym; propagowanie aktywnego wypoczynku
wędkarskiego; współpraca z instytucjami samorządowymi i
organizacjami społecznymi w celu podjęcia działań na rzecz ochrony
środowiska naturalnego i odbudowy zniszczonych ekosystemów rzek i
jezior; integrowanie się z młodzieżą niepełnosprawną; integracja z
młodzieżą ze środowiska patologicznego; uczestniczenie w tworzeniu
planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących rzek i jezior;
aktywne reagowanie na łamanie ustaw: o rybactwie śródlądowym, o
prawie wodnym, o prawie ochrony środowiska, o prawie budowlanym, o
zagospodarowaniu przestrzennym; propagowanie stosowania zasad
etyki wędkarsko-sportowej.

7

Włocławski Klub
Nurkowy
JACQUES

ul. Polna 97/101
87-800
Włocławek

Upowszechnianie płetwonurkowania, pływania, nurkowania
bezdechowego, nurkowania, kite surfingu, windsurfingu, żeglarstwa,
sportów motorowodnych i łowiectwa podwodnego; wspieranie
działalności podwodnej i troska o czystość wód; upowszechnianie
innych form aktywnego wypoczynku nad wodą oraz innych sportów
wodnych wśród mieszkańców miasta, dzieci i młodzieży

8

Klub Pływacki
"DELFIN"

ul. Chopina
10/12
87-800
Włocławek

Rozwój i popularyzacja sportów wodnych wśród dzieci i młodzieży oraz
osób dorosłych; organizowanie imprez sportowych; nauka pływania oraz
doskonalenie umiejętności pływackich dzieci, młodzieży oraz osób
niepełnosprawnych; dbanie o wysoki poziom wyszkolenia i
wykształcenia kadry trenerskiej i instruktorskiej

9

Włocławski Klub
Kibica
KUJAWIAK

ul. Pusta 24
87-800
Włocławek

Rozwój i popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży, osób
dorosłych oraz osób niepełnosprawnych; organizacja szkolenia
sportowego i działalności edukacyjnej w zakresie futbolu; organizowanie
ćwiczeń i zajęć sportowych oraz obozów szkoleniowych;
współuczestnictwo w systemie rozgrywek i zawodów sportowych a
także w systemie współzawodnictwa sportowego; kształtowanie
pozytywnych cech charakteru i osobowości wśród mieszkańców miasta

10

Miejski Klub
Sportowy
"Olimpijczyk"

ul. Planty 2 m 3
87-800
Włocławek

Rozwój i popularyzacja judo jako sportu dzieci i młodzieży oraz sportu
kwalifikowanego; szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz
zawodników uczestniczących w sporcie kwalifikowanym; organizowanie
ćwiczeń, zajęć sportowych oraz obozów szkoleniowych i szkoleniowowypoczynkowych; organizowanie zawodów, imprez sportowych i
rekreacyjnych; uczestnictwo w systemie rozgrywek i zawodów
sportowych a także w systemie współzawodnictwa sportowego;
popularyzacja kultury fizycznej jako formy profilaktyki i promocji zdrowia,
działania na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania
patologiom społecznym, w tym zwalczania narkomanii i rozwiązywania
problemów alkoholowych; prowadzenie zajęć usprawniających i w
zakresie samoobrony z dorosłymi oraz dziećmi chorymi na ADHD;
kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez
uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

11

Włocławskie
Stowarzyszenie
Paintball'owe

ul. Brzezinowa
101
87-800
Włocławek

Rozwój i popularyzacja sportu ekstremalnego - paintball; organizacja
szkolenia sportowego i działalności propagandowej; organizowanie
ćwiczeń i zajęć sportowych oraz obozów szkoleniowych dla dzieci i
młodzieży oraz mieszkańców miasta; organizacja zawodów, imprez
sportowych i rekreacyjnych; uczestnictwo w systemie rozgrywek i
zawodów sportowych a także w systemie współzawodnictwa
sportowego; kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości
wśród mieszkańców miasta

12

Stowarzyszenie
Kibiców
Koszykówki we
Włocławku

ul. Wieniecka
44/34
87-800
Włocławek

Kreowanie i promowanie pozytywnego wizerunku Klubu WTK Anwil
Włocławek podczas koszykarskich spotkań krajowych i zagranicznych;
wspieranie rozwoju koszykówki we Włocławku i całym regionie
Kujawsko-Pomorskim; prowadzenie działalności wychowawczej i
popularyzatorskiej w zakresie poprawnego zachowania w trakcie imprez
sportowych; integracja zaprzyjaźnionych grup kibiców regionu
Kujawsko-Pomorskiego.

13

Włocławski Klub
Tenisowy

ul. Hutnicza 2/15
87-800
Włocławek

Propagowanie tenisa ziemnego jako sportu dla każdego oraz
organizowanie i ułatwianie członkom i sympatykom Klubu gry w tenisa.

14

Włocławskie
Towarzystwo
JUDO

ul. Chopina
10/12
87-800
Włocławek

Rozwój i popularyzacja Judo; organizacja szkolenia sportowego i
działalności propagandowej w zakresie Judo; organizowanie ćwiczeń,
zajęć sportowych oraz szkoleniowo-wypoczynkowych; organizowanie
zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych; uczestnictwo w systemie
rozgrywek i zawodów sportowych a także w systemie
współzawodnictwa sportowego; kształtowanie pozytywnych cech
charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań
sportowych

15

Włocławskie
Centrum
Nurkowania

ul. Kruszyńska
59
87-800
Włocławek

Rozwój i popularyzacja sportu nurkowego; organizowanie ćwiczeń,
zajęć sportowych oraz obozów szkoleniowych i szkoleniowowypoczynkowych; organizowanie zawodów, imprez sportowych i
rekreacyjnych, wyjazdów nurkowych; uczestnictwo w systemie
współzawodnictwa sportowego; szkolenie i rozwijanie umiejętności
nurkowych i kierowniczych w nurkowaniu, propagowanie
profesjonalnego podejścia do nurkowania; popularyzacja wiedzy o
nurkowaniu poprzez odczyty, wykłady, spotkania, kursy, sesje,
konferencje, publikacje, stronę Internetową itp.; prowadzenie
poradnictwa w zakresie nurkowania dla kursantów, rodziców,
instruktorów i innych; prowadzenie działań w zakresie szeroko
rozumianej ekologii itp.

16

Instytut Karate
Tradycyjnego

ul. Spokojna 6B
87-800
Włocławek

Celem Klubu jest tworzenie warunków do uprawiania przez jego
członków karate tradycyjnego i innych odmian dalekowschodnich sztuk i
sportów walki

17

Klub Sportowy
"BAZA"

ul. Planty 2 m 5
87-800
Włocławek

Rozwój i popularyzacja sportów zespołowych (koszykówka, siatkówka,
piłka nożna, piłka ręczna) oraz szkolenie utalentowanej młodzieży i
udział w państwowym i wewnętrznym systemie imprez sportowych oraz
w imprezach po za granicami kraju; Organizacja szkolenia sportowego
wymienionego i działalności propagandowej w zakresie: edukacji
ekologicznej oraz działań proekologicznych, przedsięwzięć związanych
z ochroną środowiska w tym ochrona przyrody, powietrza, wody oraz
walka z hałasem; Organizowanie ćwiczeń, zajęć sportowych oraz
obozów szkoleniowych i szkoleniowo-wypoczynkowych; Organizowanie
zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych; Uczestnictwo w systemie
rozgrywek i zawodów sportowych, a także w systemie
współzawodnictwa sportowego; Kształtowanie pozytywnych cech
charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań
sportowych Klubu.

18

Włocławskie
Towarzystwo
Sportów Walki
"Cios"

Żabia 5/14, 87800 Włocławek

Rozwój i popularyzacja sportów wśród dzieci i młodzieży .Organizacja
szkolenia sportowego i działalności propagandowej w zakresie: boksu,
brazylijskiego ju - jitsu, tae kwon do, kick- boxingu, mma - vale tudo i K
1. Organizowanie ćwiczeń, zajęć sportowych oraz obozów
szkoleniowych i szkoleniowo-wypoczynkowych. Organizowanie
zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych. Uczestnictwo w systemie
rozgrywek i zawodów sportowych, a także w systemie
współzawodnictwa sportowego. Uczestnictwo w systemie rozgrywek i
zawodów sportowych, a także w systemie współzawodnictwa
sportowego.

19

Akademia
Koszykówki
Młodzieżowej

Chopina 10/12

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w dziedzinie koszykówki;
2. rozwój, popularyzacja i upowszechnianie gry w koszykówkę, wiedzy o
koszykówce i jej historii wśród społeczeństwa, w szczególności dzieci i
młodzieży w grze w koszykówkę; podnoszenie poziomu gry w
koszykówkę wśród społeczeństwa w szczególności dzieci i młodzieży
poprzez grę w koszykówkę; kształtowanie pozytywnych cech charakteru
i osobowości poprzez grę w koszykówkę; integracja dzieci i młodzieży.

20

Honda Team
Włocławek

Kaliska 91/47

Zrzeszanie właścicieli samochodów marki Honda. Rozwój i
popularyzacja legalnych sportów motorowych. Organizacja szkolenia
sportowego i działalności propagandowej w zakresie sportów
motorowych. Utrzymywanie strony i forum klubowego. Organizowanie
zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych. Kształtowanie
pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w
realizacji zadań sportowych Klubu.

21

Interdyscyplinar
ny Klub
Sportowy

Kazimierza Łady
1 m 26

M.in.: rozwijanie różnych form kultury fizycznej, kształtowanie
pozytywnych cech charakteru i osobowości w środowisku dzieci i
młodzieży, tworzenie dogodnych warunków w tym zakresie,
prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej, wychowania
fizycznego, uprawiania sportu, rekreacji ruchowej, rehabilitacji ruchowej
i turystyki, w tym również osób niepełnosprawnych

22

Klub Piłkarski
"Glinki"

siedziba Ptasia
2 B m 54,
korespondencja
Ptasia 1 B/31

Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na
terenie działalności Klubu oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez
kulturę fizyczną, edukację prozdrowotną i sport (piłkę nożną).

23

Akademia
Zdrowia
i Karate
Tradycyjnego

Kaliska 89/36

rozwój, popularyzacja i uprawianie karate tradycyjnego w Polsce,
rozwój, popularyzacja i uprawianie innych dalekowschodnich sportów
walki, rozwój, popularyzacja innych form aktywności ruchowej,
rekreacyjne uprawianie karate tradycyjnego, innych dalekowschodnich
sportów walki oraz innych form aktywności ruchowej.

24

Klub Sportowy
"Aqua"

Kujawska 28

Rozwój i popularyzacja sportów: pływanie, triathlon, żeglarstwo.
Prowadzenie działalności sportowej wśród dzieci i młodzieży,
upowszechnianie aktywnego stylu życia i czynnego wypoczynku itd.

25

Klub Sportowy
Champion

Płocka 230 c

Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na
terenie działalności stowarzyszenia. Upowszechnianie umiejętności
boksu i sztuk walki.

26

Włocławski Klub
Szachowy 1938

Żabia 8

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz wychowanie, której
celem jest: popularyzacja szachów jako jednej z dziedzin sportu; udział
w rywalizacji sportowej; organizowanie zawodów, turniejów, imprez
sportowych i rekreacyjnych; prowadzenie działalności wychowawczej
wśród dzieci i młodzieży; szkolenie i doskonalenie zawodników.

27

Academy Martial
Arts/Akademia
Sztuk Walki

Związków
Zawodowych
10/21

Rozwój i popularyzacja sportów, szkolenie zawodniczek i zawodników.
Planowanie, organizowanie i prowadzenie wykwalifikowanych trenerów
życia sportowego mieszkańców miasta Włocławka i województwa w
oparciu o możliwości sekcji. Zapewnienie zawodnikom możliwości
udziału w sporcie kwalifikowanym. Kształtowanie wśród członków Klubu
wysokich umiejętności sportowych. Organizowanie i integrowanie
środowiska do działań na rzecz Klubu.

28

Morsy Kujawskie
Włocławek

Toruńska 63/20

Ochrona i promocja zdrowia oraz upowszechnianie kultury fizycznej i
sportu, propagowanie całorocznych kąpieli w otwartych akwenach
wodnych, zdobywanie poparcia dla masowego uczestnictwa w
całorocznych kąpielach, hartowanie ciała oraz propagowanie zdrowego
stylu życia, zwiększenie tolerancji przystosowania organizmu człowieka
do niskich temperatur powietrza i wody, nawiązywanie kontaktów z
podobnymi klubami w Polsce i zagranicą oraz udział w zlotach
krajowych i międzynarodowych.

29

Włocławska
Akademia Aikido

Toruńska 71
m 59

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest dbałość o prawidłowy rozwój
psychofizyczny i zdrowotny członków i ich rodzin przez różne formy
kultury fizycznej, zwłaszcza w dziedzinie rekreacji ruchowej jaką jest
Aikido, poprzez: 1) Upowszechnianie japońskiej sztuki walki Aikido,
tradycji, etyki i kultury japońskiej.2) Organizowanie i popularyzację
działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie
odpowiednich warunków dla jej rozwoju.3) Organizację i uczestnictwo
w szkoleniach i seminariach aikido oraz obozach rekreacyjnosportowych.4) Kształtowanie w młodzieży pozytywnych wzorców
zachowań, cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w
realizacji zadań Stowarzyszenia.5) Krzewienie zamiłowania do
systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej wśród mieszkańców
miasta i powiatu przez całe życie.6) Kształtowanie prawidłowego
rozwoju umysłowego, sfery społeczno-moralnej i postaw prozdrowotnych.7) Integrowanie środowisk uczniowskich i
rodzicielskich.8) Pracę z młodzieżą na rzecz przeciwdziałania
patologiom społecznym.9) Reprezentowanie w kraju i zagranicą ruchu
Aikido.10) Propagowanie miasta Włocławka w kraju i za granicą w
organizacjach działających na rzecz kultury fizycznej.

30

Stowarzyszenie
Piłkarskie
Dwunastka
Włocławek

Wyspiańskiego
4

Rozwój i popularyzacja dyscypliny sportowej, jaką jest piłka nożna,
dbałość o prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży

31

Klub Sportowy
Pasja

Kolibrowa 5

1. Rozwój i popularyzacja sportów: taniec towarzyski, jeździectwo. 2.
Prowadzenie działalności sportowej wśród dzieci i młodzieży,
upowszechnianie aktywnego stylu życia i czynnego wypoczynku, 3.
stwarzanie właściwych warunków do uprawiania tańca i jeździectwa,
szkolenia w tych dyscyplinach, 4. propagowanie rozwoju tańca
towarzyskiego, jeździectwa i innych dziedzin sportu wśród dzieci i
młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
zagrożonych patologiami, 5. promowanie sportu wśród dzieci i
młodzieży będącego alternatywą uzależnień i patologii społecznych, 6.
angażowanie dzieci i młodzieży wszystkich grup wiekowych do różnych
form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku i
stopnia sprawności ruchowej, 7. promowanie sportu, rekreacji ruchowej,
aktywnej turystyki i rywalizacji sportowej według zasad fair play,
8.organizowanie ćwiczeń, zajęć sportowych oraz obozów szkoleniowych
i szkoleniowo-wypoczynkowych, 9.organizowanie zawodów sportowych,
imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób
dorosłych, 10. uczestniczenie w systemie rozgrywek i zawodów
sportowych, a także w systemie współzawodnictwa sportowego, 11)
propagowanie tańca towarzyskiego, jeździectwa, jako sposobu na
rozwój własnej osobowości oraz prowadzenie działalności edukacyjnej
w tym zakresie, 12. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i
osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych,
wychowawczych i edukacyjnych Klubu, 13. kształtowanie
proekologicznych postaw.

32

Wek Stunders

Dobrzyńska 60

1. Rozwój i popularyzacja sportów motocyklowych. Organizacja
szkolenia sportowego i działalności propagandowej w zakresie
motocyklowym. Organizowanie ćwiczeń, zajęć sportowych oraz obozów
szkoleniowych i szkoleniowo-wypoczynkowych. Organizowanie
zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych. Uczestnictwo w systemie
rozgrywek i zawodów sportowych, a także w systemie
współzawodnictwa sportowego. Kształtowanie pozytywnych cech
charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań
sportowych Klubu.

33

Włocławskie
Stowarzyszenie
Bilarda
Sportowego

Kaliska 93/83

Rozwój i popularyzacja sportów bilardowych. Organizacja szkolenia
sportowego i działalności propagandowej w zakresie gry w bilard.
Organizowanie ćwiczeń, zajęć sportowych oraz obozów szkoleniowych i
szkoleniowo-wypoczynkowych. Organizowanie zawodów, imprez
sportowych i rekreacyjnych. Uczestnictwo w systemie rozgrywek i
zawodów sportowych, a także w systemie współzawodnictwa
sportowego. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości
poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu. Integracja
osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi poprzez zajęcia
bilardowe. Przeciwdziałanie uzależnieniom (narkotyki, alkohol) za
pomocą treningów gry w bilard.

34.

SportBowlingClu
b "SBC"

Wysoka 12

1) Rozwój i popularyzacja sportu: Bowling. 2) Organizacja szkolenia
sportowego i działalności propagandowej w zakresie gry w bowling. 3)
Organizowanie ćwiczeń, zajęć sportowych oraz obozów szkoleniowych i
szkoleniowo-wypoczynkowych. 4) Organizowanie zawodów, imprez
sportowych i rekreacyjnych. 5) Uczestnictwo w systemie rozgrywek i
zawodów sportowych, a także w systemie współzawodnictwa
sportowego.
6) Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez
uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
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Akademia Karate
Tradycyjnego
Centrum
Włocławek

B.Prusa 7 A

a) rozwój, popularyzacja i uprawianie karate tradycyjnego w Polsce.
b) organizacja szkolenia sportowego i działalności propagandowej w
zakresie karate tradycyjnego.
c) organizowanie różnego rodzaju działalności sportowej i rekreacyjnej
oraz obozów szkoleniowych i szkoleniowo-wypoczynkowych za
szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
d) organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych.
e) uczestnictwo w systemie rozgrywek i zawodów sportowych, a także w
systemie współzawodnictwa sportowego.
f) rekreacyjne uprawianie karate tradycyjnego, innych
dalekowschodnich sportów walki oraz innych form aktywności ruchowej.
g) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez
uczestnictwo w realizacji zadań sportowych i rekreacyjnych Klubu.

36.

Furyon Full
Contact Team

Pogodna 5 m
18, Włocławek

1) rozwój i popularyzacja sztuk walki. 2) Organizacja szkolenia
sportowego i działalności propagandowej w zakresie sztuk walki, 3)
Organizowanie ćwiczeń, zajęć sportowych oraz rekreacyjnej oraz
obozów szkoleniowych i szkoleniowo-wypoczynkowych, 4)
organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, 5)
uczestnictwo w systemie rozgrywek i zawodów sportowych, a także
systemie współzawodnictwa sportowego, 6) Kształtowanie pozytywnych
cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań
sportowych Klubu.
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Stowarzyszenie
Akademia
Piłkarska Młoda
Włocławianka

A.Fredry 12/4
Włocławek

1. Zrzeszenie członków w Stowarzyszeniu. 2 Prowadzenie różnych form
szkolenia sportowego. 3. Organizowanie meczy, obozów sportowych i
rekreacyjnych, turniejów piłkarskich, zawodów sportowych oraz
uczestnictwo w rozgrywkach ligowych. 4. Tworzenie warunków dla
rozwoju sportowego. 5. Pozyskiwanie środków dla realizacji działalności
statutowej Stowarzyszenia. 6. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych wśród dzieci i młodzieży. 7. Propagowanie osiągnięć
sportowych członków Stowarzyszenia.
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Stowarzyszenie
Amatorów
Koszykówki i
Tańca

Ul. Wilgi 5/40
Włocławek

1. rozwój i popularyzacja sportów zespołowych oraz indywidualnych,
między innymi: koszykówki, piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki,
lekkoatletyki, pływania, kulturystyki, fitness, tenisa stołowego i ziemnego
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działalności Klubu. 2.
Organizowanie ćwiczeń, zajęć sportowych oraz obozów szkoleniowych i
szkoleniowo-wypoczynkowych, 3. organizowanie zawodów, imprez
sportowych i rekreacyjnych, 4. uczestnictwo w systemie rozgrywek i
zawodów sportowych, a także systemie współzawodnictwa sportowego,
5) Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez
uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
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Real Advanced
Training-Realny
Zaawansowany
Trening - RAT

Promienna 3/47

Celem Stowarzyszenia jest :
1) rozwój i popularyzacja zdrowego trybu życia w oparciu o sport, lekcje
samoobrony, strzelectwa, treningu z użyciem kettlebell oraz innej
aktywności ruchowej,
2) prowadzenie działalności sportowej wśród dzieci, młodzieży i
dorosłych, upowszechnianie aktywnego stylu życia i wypoczynku,
3) stwarzanie właściwych warunków do uprawiania sportu, samoobrony,
strzelectwa, treningów kettlebell oraz innej aktywności ruchowej,
szkolenia w tych dyscyplinach,
4) propagowanie rozwoju, samoobrony Krav Maga, strzelectwa,
treningu z odważnikami kettlebell oraz innych dziedzin sportu wśród
dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym dzieci i młodzieży znajdującej się w
trudnej sytuacji życiowej i materialnej, zagrożonej patologiami,
5) promowanie sportu wśród dzieci, młodzieży, dorosłych będącego
alternatywą uzależnień i patologii społecznych,
6) angażowanie dzieci, młodzieży, dorosłych wszystkich grup
wiekowych do rożnych form aktywności ruchowej dostosowanych do
wieku i stopnia sprawności ruchowej,
7) promowanie sportu, rekreacji ruchowej, aktywnej turystyki i rywalizacji
sportowej według zasad fair play,
8) organizowanie ćwiczeń, zajęć sportowych oraz obozów
szkoleniowych i szkoleniowo-wypoczynkowych,
9) organizowanie zawodów sportowych, imprez sportowych i
rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
10) uczestniczenie w systemie rozgrywek i zawodów sportowych, a
także w systemie współzawodnictwa sportowego,
11) propagowania samoobrony Krav Maga, treningu z odważnikami
kettlebell, strzelectwa, oraz innej aktywności ruchowej, jako sposobu na
rozwój własnej osobowości oraz prowadzenie działalności edukacyjnej
w tym zakresie,
12) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez
uczestnictwo w realizacji zadań sportowych, wychowawczych oraz

edukacyjnych Stowarzyszenia,
13) kształtowanie proekologicznych postaw,
14) prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w
zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach
edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, a
także wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji
życiowej,
15) tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu
wyczynowego, amatorskiego i rekreacji przez jego członków,
16) tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu
wyczynowego, amatorskiego i rekreacji przez jego członków,
17) organizowanie i uczestniczenie w sportowym współzawodnictwie i
innych imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania
stowarzyszenia i poza nim,
18) rozwój różnych dyscyplin, w tym poprzez rozwój zainteresowań
sportowych oraz stałe podnoszenie poziomu sportowego,
19) współpraca z władzami rządowymi i samorządowymi, oświatowymi i
szkołami istniejącymi oraz innymi organizacjami sportowymi na terenie
działania stowarzyszenia,
20) wychowywanie poprzez upowszechnianie uniwersalnych
ogólnoludzkich wartości.
21) Realizacja zadań publicznych w zakresie:
a) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
b) realizacji programu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży poprzez:
- organizowanie i prowadzenie zajęć szkoleniowych,
- organizowanie obozów i zgrupowań szkoleniowych,
- organizowanie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa
sportowego prowadzonego przez odpowiednie okręgowe, krajowe oraz

międzynarodowe związki i organizacje sportowe udział w innych
turniejach i zawodach sportowych,
c) organizacji i udziału we współzawodnictwie sportowym o zasięgu
miejscowym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
d) treningu grup seniorskich,
e) organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych, turniejów dla dzieci,
młodzieży, osób dorosłych i osób niepełnosprawnych,
f) organizowania pozalekcyjnych zajęć sportowych z uwzględnieniem
działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,
narkomanii oraz innym uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży,
g) organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży w
formie obozów sportowych,
h) szkolenia w zakresie kultury fizycznej i sportu,
i) propagowania walorów turystycznych oraz wiedzy krajoznawczej o
mieście i regionie.
j) organizację imprez turystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w
ramach turystyki kwalifikowanej oraz organizację i udział w biwakach,
zlotach, festynach, wycieczkach turystyczno krajoznawczych,
k) udział w wyjazdach na imprezy o charakterze patriotycznym,
l) udział w uroczystych obchodach świąt państwowych oraz rocznic
historycznych,
ł) udział i organizacja rajdów, biegów, turniejów i innych imprez
służących podtrzymaniu tradycji narodowej obywatelskiej i kulturowej.
m) promocję zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez:
- przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży a także
osób dorosłych,
- propagowanie zasad zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej,
- zapobieganie wadom postawy u dzieci i młodzieży poprzez aktywny
tryb życia,
- organizacja zajęć terapeutycznych dla osób dotkniętych otyłością lub
wadami postawy
n) ochrony i promocji zdrowia w zakresie kultury fizycznej,

40.

Włocławskie
Stowarzyszenie
Brydźystów

Chopina 14 m
38

o) działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie kultury
fizycznej,
p) przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez kulturę fizyczną,
r) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy pomiędzy społeczeństwami,
s) promocja Rzeczpospolitej Polskiej za granicami kraju.
22) Dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny swoich członków oraz
kształtowanie i propagowanie właściwych postaw moralnych.
23) Współpraca stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych
prowadzących działalność w zakresie Krav Maga.
24) Prowadzenie innych niż Krav Maga zajęć sportowych i
rekreacyjnych.
25) Inicjowanie, organizowanie i popieranie przedsięwzięć
popularyzatorskich, kulturalnych i sportowych, we współpracy ze
wszystkimi zainteresowanymi osobami i organizacjami.
26) Integracja i nadawanie ram organizacyjnych działalności
sympatyków stowarzyszenia.
27) Oddziaływanie na dzieci, młodzież i dorosłych w duchu humanizmu i
harmonii.
1) Rozwój i popularyzacja brydża sportowego. 2) Organizacja szkolenia
sportowego i działalności propagandowej w zakresie popularyzacji
brydża. 3) Organizowanie ćwiczeń, zajęć sportowych oraz obozów
szkoleniowych i szkoleniowo-wypoczynkowych, 4) Organizowanie
zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, 5) Uczestnictwo w
systemie rozgrywek i zawodów sportowych, a także systemie
współzawodnictwa sportowego, 6) Kształtowanie pozytywnych cech
charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań
sportowych Klubu.

41.

Klub Sportowy
„Be Active”

Planty 17/19 m
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1. Rozwój i popularyzacja sportów drużynowych: koszykówki, siatkówki,
tenisa ziemnego, pływania oraz innych form ruchowych związanych z
szeroko rozumianą dziedziną fitness wśród dzieci, młodzieży oraz
starszych. 2. Organizowanie imprez sportowych. 3. Nauka pływania
oraz doskonalenie umiejętności pływackich dzieci, młodzieży, osób
dorosłych, starszych oraz osób niepełnosprawnych, 5. Kreowanie
wizerunku osoby w podeszłym wieku jako jednostki czynnej społecznie
poprzez aktywność fizyczną. 6. Usprawnianie psycho - fizyczne osób
starszych poprzez ich aktywację ruchową. 7. Organizowanie zajęć
ruchowych dla osób starszych. 8. Przełamywanie samotności i izolacji
osób starszych poprzez aktywność ruchową.

42.

Taneczny Klub
Sportowy Just
Dance Now

Stodólna 78/26

1. Doskonalenie umiejętności tanecznych i sportowych oraz
udoskonalanie sprawności fizycznej członków Klubu. 2. Rozwój,
popularyzacja i upowszechnienie tańca i sportu wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych.
3. Promocja i upowszechnianie aktywności fizycznej, rozwijanie
uzdolnień twórczych, aktywności kulturalnej i artystycznej wśród dzieci,
młodzieży jak i dorosłych
4. Podnoszenie poziomu kultury życia poprzez upowszechnienie
sportowego tańca (towarzyskiego) i innych form tanecznych w tym
tańca nowoczesnego.
5. Wychowywanie dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez sport i taniec.
6. Organizowanie szkoleń i kursów tańca sportowego, tańca
nowoczesnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
7. Podnoszenie umiejętności członków Klubu w dziedzinie kultury
fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem tańca sportowego, a także
tańca nowoczesnego.
8. Uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych przez inne
organizacje sportowe i powołane do tego instytucje.
9. Wychowywanie zawodników w duchu przywiązania do barw
klubowych.
10. Popularyzacja zasad fair – play wśród dzieci, młodzieży szkolnej
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Stowarzyszenie
Rekreacyjno Sportowe
Wladislavia

Janusza
Korczaka 42

oraz osób dorosłych oraz zachowań i postaw antydopingowych w
sporcie.
11. Poprawa jakości szkolenia sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych
w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem tańca sportowego i tańca
nowoczesnego.
12. Podejmowanie działań zmierzających do podwyższania kwalifikacji
opiekunów, instruktorów, trenerów tańca.
13. Podejmowanie działań zmierzających do poszukiwania osób
uzdolnionych sportowo i ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny
tańca.
14. Organizowanie obozów tanecznych, obozów sportowych, imprez
sportowych, integracyjnych, promocyjnych i oświatowo - kulturalnych
15. Propagowanie zdrowego stylu życia, wskazywanie na skutki
uboczne spożywania substancji szkodliwych dla organizmu ludzkiego (w
szczególności takich jak: papierosy, alkohol, narkotyki, substancje,
którymi obrót jest niedozwolony - tzw. „dopalacze” itd.)
Celem Stowarzyszenia jest: a) krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych na terenie działania Stowarzyszenia oraz
wychowanie przez kulturę fizyczną, b) prowadzenie działalności
sportowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych - upowszechnianie
aktywnego stylu życia i czynnego wypoczynku, propagowanie
aktywnych form spędzania wolnego czasu, poszukiwanie pasji
życiowych oraz dróg rozwoju osobistego, c) propagowanie czynnego
uprawiania sportu i turystyki, jako formy aktywnego spędzania czasu
oraz prowadzenie działalności edukacyjnej w tym zakresie podczas
organizowanych wyjazdów (dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych), d)
promocja zdrowego trybu życia, poprzez aktywność ruchową dzieci,
młodzieży i dorosłych, jako alternatywa dla nałogów, e) integracja rodzin
i środowisk lokalnych poprzez sport, f) organizację i współorganizację
imprez o charakterze sportowym, turystycznym i rekreacyjnym (dla
dzieci, młodzieży i osób dorosłych), g) promocja sportu i turystyki
aktywnej oraz rywalizacji sportowej wg zasad fair-play, h) propagowanie

rozwoju różnych dziedzin sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży,
postaw otwartości i tolerancji społecznej, i) wspieranie w rozwoju
młodych utalentowanych sportowców i promocja ich osiągnięć, j)
organizowanie szkoleń oraz obozów sportowych i rekreacyjnych, k)
promowanie regionu (miasta, gminy, powiatu) jako ośrodka przyjaznego
aktywnym formom spędzania wolnego czasu, l) udział w imprezach
sportowych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym oraz
międzynarodowym, m) pozyskiwanie środków na realizację celów
statutowych.

44.
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Klub Sportowy
Puls

Akademia Judo
FUN

Kaliska 87 A

Al. Chopina
38A/L3

Rozwój i popularyzacja sportów takich jak taniec sportowy oraz
akrobatyka ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, dążenie
do osiągnięcia najwyższego poziomu sportowego. Organizacja
szkolenia sportowego i działalności propagandowej w zakresie
prowadzonych w Klubie dyscyplin sportowych. Organizowanie ćwiczeń,
zajęć sportowych oraz obozów szkoleniowych i szkoleniowowypoczynkowych. Organizowanie zawodów, imprez sportowych i
rekreacyjnych. Uczestnictwo w systemie rozgrywek i zawodów
sportowych, a także w systemie współzawodnictwa sportowego.
Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez
uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej, rozwój i popularyzacja
sportów i sztuk walki na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i Świata przez
członków Klubu oraz pozostałych osób:
a) programowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego
uczniów w oparciu o możliwości techniczne klubu, b) angażowanie
wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności fizycznej
dostosowanej do wieku i stopnia sprawności i zainteresowań
sportowych,
c) prowadzenie i organizowanie szkolenia uczniów,

d) uczestniczenie w różnych przejawach i formach życia sportowego
organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i
poza nim,
e) organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu
wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej,
f) organizowanie działalności sportowej ze szczególnym
uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
g) organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form
współzawodnictwa sportowego,
h) organizowanie zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i
turystycznych,
i) organizowanie letniego i zimowego wypoczynku, w szczególności
obozów sportowych, wycieczek oraz półkolonii,
j) stała współpraca ze środkami masowego przekazu, k) szkolenie oraz
doskonalenie kadr trenersko-instruktorskich,
l) współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej i
organizacjami społecznymi,
m) wykonywanie prac społecznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
organów administracji rządowej, samorządowej i organizacjami
pozarządowymi ,społecznymi,
n) współpraca z krajowymi i zagranicznymi osobami oraz instytucjami
zajmującymi się podobną tematyką,
o) promocja i organizacja sportu wśród osób niepełnosprawnych,
p) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości
poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych stowarzyszenia,
r) zapobieganie rozszerzaniu i pojawianiu się narkomani,
alkoholizmu, przemocy, agresji wśród dzieci, młodzieży, osób
dorosłych, a także wśród rodzin,

s) prowadzenie działalności w zakresie rekreacji ruchowej dla
młodzieży, dorosłych i osób starszych,
t) prowadzenie działalności prozdrowotnej dla wszystkich dzieci,
młodzieży, dorosłych i osób powyżej 60. Roku życia ( zajęcia
usprawniające , korekcyjne, rehabilitacyjne, różne formy
wypoczynku i inne działania prozdrowotne)
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Włocławski Klub
Przeciągania Liny

ul. Kaliska 89/36
87-800
Włocławek

1. Celem Klubu jest:
1) rozwój, popularyzacja i uprawianie przeciągania liny w Polsce,
2) rozwój, popularyzacja i uprawianie innych form aktywności
ruchowej,
2. Klub realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie swoich członków w ramach wchodzących w jego
skład sekcji,
2) organizowanie i realizowanie szkoleń, zawodów, turniejów i
imprez sportowych i rekreacyjnych,
3) przygotowywanie kadry Klubu do uczestnictwa we
współzawodnictwie sportowym,
4) organizowanie ćwiczeń i zajęć sportowych oraz obozów
szkoleniowych i szkoleniowo-

wypoczynkowych

5) współpraca z organami administracji państwowej i samorządu
terytorialnego w zakresie realizacji swoich zadań statutowych,
6) reprezentowanie swoich członków wobec władz i innych
organizacji kultury fizycznej,

7) prowadzenie niezbędnej działalności wydawniczej,
8) realizowanie innych zadań, do których zobowiązany będzie na
mocy ustaw,
9) prowadzenie działalności rekreacyjnej.
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