I.

Lp.

1.

Kluby Sportowe - Stowarzyszenia kultury fizycznej zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym

Nazwa Klubu
Sportowego lub
Stowarzyszenia

Aeroklub Włocławski
im. Stanisława
Skarżyńskiego

Adres,
siedziba

Cel działania
(m.in. uprawiane dyscypliny)

Aeroklub Włocławski realizuje na swym terenie cele
stowarzyszenia określone w statucie Aeroklubu Polskiego, tj:
Prowadzenie działalności w poszczególnych dyscyplinach
sportu lotniczego oraz organizowanie rekreacji związanej z
lotnictwem i turystyką lotniczą; Propagowanie i rozwijanie
lotnictwa polskiego, a zwłaszcza szkolenia i sportów
lotniczych; Koordynacja i wspieranie działalności statutowej
aeroklubów regionalnych oraz poszczególnych członków;
Reprezentowanie interesów aeroklubów regionalnych oraz
poszczególnych członków wobec władz instytucji krajowych i
międzynarodowych; Reprezentowanie polskich sportów
lotniczych na arenie międzynarodowej oraz organizowanie
Kruszyn-Lotnisko udziału w międzynarodowym współzawodnictwie w sportach
87-853 Kruszyn lotniczych, w tym przygotowywanie kadry narodowej;
Wspieranie inicjatyw, szkolenia i działalności lotniczej dzieci i
młodzieży; Szkolenie i doskonalenie kadr lotniczych, w tym
trenerskich i instruktorskich; Rozpowszechnianie wiedzy i
umiejętności lotniczych w społeczeństwie, jako elementu
edukacji narodowej; Działanie na rzecz gospodarki i kultury
narodowej, bezpieczeństwa i obronności kraju, wspieranie
rozwoju lokalnego, regionalnego i współpracy
międzynarodowej, zapobieganie skutkom klęsk żywiołowych i
ekologicznych oraz zagrożeniom cywilizacyjnym; Integracja
środowiska lotniczego i sympatyków lotnictwa; Pielęgnowanie
tradycji lotniczych; Integracja osób niepełnosprawnych
poprzez lotnictwo; Organizowanie zawodów krajowych i

międzynarodowych, imprez sportowych oraz rekreacyjnych
związanych ze sportem lotniczym; Prowadzenie działalności
edukacyjno-wychowawczej i popularno-naukowej w
dziedzinie lotnictwa; Organizacja i realizacja
współzawodnictwa w poszczególnych dziedzinach sportu
lotniczego; Nadawanie aeroklubom licencji uprawniających do
udziału we współzawodnictwie w sporcie lotniczym;
Przygotowywanie kadry narodowej do uczestnictwa w
międzynarodowym współzawodnictwie w sporcie lotniczym

2.

Klub Karate
Tradycyjnego
"SHODAN"

ul. Kręta 2/15
87-800
Włocławek

3.

Włocławski Klub
Karate Kyokushin

ul. Matejki 7
87-800
Włocławek

Planowanie i organizowanie życia sportowego członków klubu
w oparciu wynajęte obiekty sportowe i posiadany sprzęt,
składki członkowskie oraz o pomoc organizowaną i
materialną rodziców i sympatyków klubu; Organizowanie
zajęć dla wszystkich członków w celu wszechstronnego
rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej; Uczestniczenie
i godne reprezentowanie w imprezach sportowych regionu
włocławskiego; Organizowanie różnego rodzaju działalności
sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych; Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i
osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań
sportowych klubu.
Organizowanie i promowanie sportu kwalifikowanego,
rekreacji i działalności wychowawczej wśród mieszkańców z
terenu działania w celu zapewnienia młodzieży możliwości
udziału w sporcie kwalifikowanym; Kształtowaniu u członków
klubu wysokich wartości moralnych i fizycznych; Zapewnienia
ogółowi mieszkańców przeżyć i widowisk sportowych o
walorach estetycznych, stanowiących wartościową formę
wypoczynku i integracji

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Klub Strzelecki
"STRZELEC"

Wronia 23/25 (na
podstawie pisma
z 18.12.13)

Kujawskie Wodne
ul. Zielna 16
Ochotnicze Pogotowie 87-800
Ratunkowe
Włocławek

Lekkoatletyczny Klub
Sportowy "VECTRA"

ul. Chopina 10/12
87-800
Włocławek

Propagowanie i rozwój sportu strzeleckiego

Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy
wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty
życia lub zdrowia na wodach śródlądowych
Rozwój i popularyzacja lekkiej atletyki w grupach dzieci i
młodzieży.

Szkolenie utalentowanej młodzieży w wieku szkolnym w
wybranych dyscyplinach sportu oraz udział we
Miejski Międzyszkolny ul. Hoża 2 lok. 9,
współzawodnictwie sportowym organizowanym w
Klub Sportowy
87-800
określonych dyscyplinach sportu przez związki sportowe,
"JUNAK" Włocławek
Włocławek
polskie związki sportowe oraz inne krajowe lub zagraniczne
organizacje sportowe.
Propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród młodzieży
ul. Willowa 8
szkolnej na obszarze działania Związku
Miejski Szkolny
87-800
Związek Sportowy
Włocławek

Niezależne Zrzeszenie
Sportowe

ul. Jagiellońska
21
87-800
Włocławek

Propagowanie i rozwój sportu, a także kultury i sztuki

10.

11.

12.

13.

14.

Okręgowy Związek
Lekkiej Atletyki

ul. Starodębska
26
87-800
Włocławek

Stowarzyszenie Yacht
Club "BRYZA"

ul. Płocka 171
87-800
Włocławek

Organizowanie, podnoszenie poziomu, upowszechnianie i
popularyzacja lekkiej atletyki na obszarze powiatu
włocławskiego grodzkiego, włocławskiego ziemskiego,
aleksandrowskiego, lipnowskiego, radziejowskiego i
rypińskiego.
Popularyzowanie i rozwój żeglarstwa na terenie kraju.

Rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i
podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa; Krzewienie
zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji
Towarzystwo
ul. Matejki 7
fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta, dzielnicy lub
Krzewienia Kultury
87-800
osiedla oraz pracowników zakładów pracy i ich rodzin;
Fizycznej
Włocławek
Kształtowanie wśród osób fizycznych zrzeszonych w Ognisku
"HORYZONT"
patriotyzmu i walorów moralnych, zrozumienia zasad
dyscypliny oraz sumiennego wypełniania obowiązków
społecznych i obywatelskich
Rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i
podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa; Krzewienie
zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji
Towarzystwo
ul. Wieniecka 34 fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta, dzielnicy lub
Krzewienia Kultury
87-800
osiedla oraz pracowników zakładów pracy i ich rodzin;
Fizycznej
Włocławek
Kształtowanie wśród osób fizycznych zrzeszonych w Ognisku
"ZAZAMCZE"
patriotyzmu i walorów moralnych, zrozumienia zasad
dyscypliny oraz sumiennego wypełniania obowiązków
społecznych i obywatelskich
Propagowanie i rozwój rekreacji i sportu wśród młodzieży,
Towarzystwo
ul. Toruńska 222 osób niepełnosprawnych i starszych oraz wśród pracowników
Rekreacyjno-Sportowe 87-800
zakładów i firm
"ANWILEK"
Włocławek

15.

Okręgowy Związek
Karate Tradycyjnego

ul. Borowska 19
87-800
Włocławek

16.

Włocławski Klub
Karate Tradycyjnego

ul. Borowska 19
87-800
Włocławek

17.

Włocławski Klub
Sportowy
"WŁOCŁAVIA"

ul. Leśna 53 a

Tworzenie warunków do organizacyjnego, finansowego i
sportowego wspierania celów statutowych swoich członków,
ich dalszego rozwoju, koordynacji ich działalności w tym
zakresie oraz realizacji innych zadań wynikających z
przepisów ustawy.
Planowanie i organizowanie życia sportowego członków klubu
w oparciu o wynajęte obiekty sportowe i posiadany sprzęt,
składki członkowskie oraz o pomoc organizowaną i
materialną rodziców i sympatyków klubu; Organizowanie
zajęć dla wszystkich członków w celu wszechstronnego
rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej; Uczestniczenie
i godne reprezentowanie w imprezach sportowych regionu
włocławskiego; Organizowanie różnego rodzaju działalności
sportowej rekreacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem
funkcji zdrowotnych; Kształtowanie pozytywnych cech
charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji
zadań sportowych klubu.
Popularyzacja i rozwój piłki nożnej oraz innych dyscyplin
sportu oraz organizowanie sportu masowego, ze
szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowe
oddziaływanie wychowawcze wśród młodzieży

18.

Włocławskie
Towarzystwo
Siatkówki

ul. Chopina 8
87-800
Włocławek

19.

Włocławskie
Towarzystwo
Windsurfingowe

ul. Okrzei 54 pok.
61
87-800
Włocławek

20.

Włocławskie
Towarzystwo
Wioślarskie

ul. Piwna 3
87-800
Włocławek

Planowanie i organizowanie szkolenia sportowego dzieci i
młodzieży każdej grupy wiekowej w oparciu o wynajęte
obiekty sportowe oraz własny sprzęt, a także pomoc
organizacyjną i materialną działaczy i sympatyków;
Angażowanie dzieci i młodzieży wszystkich grup wiekowych
do różnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw
dostosowanych do wieku i stopnia sprawności;
Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na
obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim;
Organizowanie zajęć sportowych dla członków
stowarzyszenia w celu wszechstronnego rozwoju ich
sprawności fizycznej i umysłowej; Organizowanie działalności
sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych; Organizowanie członkom wszystkich grup
wiekowych różnorodnych form współzawodnictwa
sportowego; Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i
osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań
sportowych stowarzyszenia; Współpraca ze szkołami, SKS,
UKS; Współpraca z innymi organizacjami sportowymi w celu
rozwoju sportu wyczynowego;
Popularyzacja sportu windsurfingowego w regionie

Propagowanie i organizowanie sportu kwalifikowanego dla
dzieci i młodzieży; Propagowanie i organizowanie sportu dla
dzieci niepełnosprawnych; Organizowanie zgrupowań
integracyjnych dla dzieci i młodzieży; Zapewnienie młodzieży
możliwość udziału w sporcie kwalifikowanym; Zapewnienie
swym członkom warunków do uprawiania sportu
rekreacyjnego; Kształtowanie u członków Towarzystwa
wysokich wartości moralnych i fizycznych; Zapewnienie
członkom Towarzystwa oraz wszystkim sympatykom sportów
wodnych, widowisk sportowych o wysokich walorach

estetycznych stanowiących między innymi wartościową formę
wypoczynku i integracji

21.

Czuwanie nad bezpieczeństwem życia ludzkiego nad wodami
Włocławskie Wodne
ul. Chopina 10/12 i na wodach znajdujących się w obszarze statutowego
działania
Ochotnicze Pogotowie 87-800
Ratunkowe
Włocławek

22.

Yacht Club "ANWIL"

ul. Uskok 5
87-801
Włocławek

23.

Klub Szachowy
"LESZCZYŃSKI"

ul. Starodębska
41
87-800
Włocławek

24.

Towarzystwo
Koszykówki
Młodzieżowej

25.

Włocławskie
Stowarzyszenie
Kolarstwa Górskiego
MTB TEAM

Propagowanie turystyki i sportów wodnych na akwenach
śródlądowych i morskich oraz ochrona środowiska

Rozwój i promocja szachów włocławskich

Podejmowanie działań w zakresie popularyzacji, rozwoju i
stałego podnoszenia poziomu koszykówki dziecięcej i
młodzieżowej; Organizowanie współzawodnictwa sportowego
ul. Chopina 10/12 oraz poparcia i pomocy dla koszykówki, a także
87-800
wykorzystywanie tej dyscypliny sportowej dla rozwoju
Włocławek
psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i
sprawności, zachowania zdrowia dzieci i młodzieży oraz
krzewienie wiedzy i utrwalania zwyczajów w tym zakresie.
20.06.12 zmieniono art. 1 ust. 1, par 17 ust 8, art. 28 Statutu.
Stworzenie niezależnej platformy wspólnej dla lokalnego
środowiska amatorów kolarstwa oraz kształtowanie i rozwój
amatorskiej sportowej grupy kolarstwa górskiego. Wspieranie
Reja 13, lok 46,
społecznej aktywności sportowej oraz wartościowych
87-800
programów i inicjatyw społecznych, których celem jest:
Włocławek
samopomoc w kolarskich grupach lokalnych i
środowiskowych, działalność

26.

27.

28.

Podejmowanie działań pożytku publicznego w zakresie
popularyzacji, rozwoju i stałego podnoszenia poziomu piłki
nożnej dziecięcej i młodzieżowej, organizowanie
Włocławska Akademia Stawowa 5, 87współzawodnictwa sportowego oraz poparcia i pomocy dla
Piłkarska
800 Włocławek
piłkarzy, a także wykorzystania tej dyscypliny sportowej dla
rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia
uzdolnień i sprawności, zachowania zdrowia dzieci i
młodzieży
Działanie na rzecz kultury fizycznej i sportu, w tym także na
rzecz popularyzacji rekreacji ruchowej oraz profilaktyki
Włocławski Klub
Ul. Reymonta 22 zdrowotnej. Mobilizacja społeczeństwa do utrzymywania oraz
podnoszenia sprawności fizycznej. Krzewienie zamiłowania
Biegacza
A, lok. 3,
do systematycznego uprawiania rekreacji ruchowej i sportu
"Maratończyk"
Włocławek
wśród sprawnych i niepełnosprawnych.

Klub Sportów Walki
"Włocławek"

Płocka149 A,
Włocławek

29.

Klub Uczelniany AZSWSHE

ul. Piwna 3
87-800
Włocławek

30.

Włocławskie
Stowarzyszenie
Futsalu NATAN

Lunewil 5 m 21

Klub prowadzi działalność w sferze kultury fizycznej. Zajmuje
się organizowaniem, propagowaniem działalności sportowej i
wychowawczej w celu: dbania o prawidłowy rozwój
psychofizyczny i zdrowie obywateli, zapewnienia
mieszkańcom województwa kujawsko - pomorskiego, a w
szczególności dzieciom i młodzieży możliwości udziału
Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, podnoszenie
sprawności fizycznej i polepszanie stanu zdrowia
społeczności akademickiej. Rozwijanie sportu wyczynowego
w środowisku akademickim. Powodowanie aktywności i
kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za losy
macierzystego klubu, szkoły wyższej i środowiska.
Wychowywanie członków związku zgodnie z tradycjami
Stworzenie niezależnej platformy wspólnej dla lokalnego
środowiska amatorów futsalu oraz kształtowanie i rozwój
amatorskiej sportowej grupy futsalu. Wspieranie społecznej
aktywności

31.

32.

33.

Puchar Polski Jachtów Uskok 5, 87-801
Kabinowych
Włocławek

Propagowanie rekreacji, turystyki i sportów wodnych na
akwenach śródlądowych i morskich, ochrona środowiska

Celem Klubu jest rozwijanie i organizacja powszechnej kultury
fizycznej, sportu, rehabilitacji, turystyki i czynnego
wypoczynku, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
narkomanii i alkoholizmowi, szczególnie w środowisku osób
Włocławski - Brodnicki Wyspiańskiego 4
niepełnosprawnych, a zwłaszcza wśród osób ze schorzeniami
Klub Sportowy Pionek
m 10
narządu wzroku. Wcześniej: Rozwijanie i organizacja
powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, turystyki i
czynnego wypoczynku, szczególnie w środowisku osób
niepełnosprawnych
Promocja oraz upowszechnianie brazylijskiej sztuki walki capoeira. 2. Propagowanie aktywnego trybu życia jako środka
pozytywnie wpływającego na stan zdrowia społeczeństwa. 3.
Organizowanie zajęć sportowych, muzycznych, artystycznych
i tanecznych. 4. Organizacja imprez zbiorowych o charakterze
sportowym i kulturalnym. 5. Promowanie technik samoobrony.
Żytnia 49/62,
6. Kształtowanie pozytywnych postaw i wzorców poprzez
Włocławek;
uczestnictwo w realizacji zadań sportowych i kulturalnych. 7.
Włocławskie
adres do
Rozwój współpracy między młodzieżą polską a
Stowarzyszenie
korespondencji społecznościami lokalnymi w innych krajach ze szczególnym
Capoeira
Kujawska 19/19 naciskiem na młodzież z krajów Unii Europejskiej i Brazylii. 8.
Włocławek
Przeciwdziałanie zjawiskom rasizmu, ksenofobii oraz szeroko
pojmowanej nietolerancji. 9. Wspieranie i promocja
wolontariatu. Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej.
12. Wspieranie i pomoc w przedsięwzięciach edukacyjnokulturalnych oraz sportowych w szczególności na rzecz dzieci
i młodzieży, a także wspomaganie dzieci i młodzieży w
trudnej sytuacji

34.

Stowarzyszenie Klub
Piłkarski "Czarni
Włocławek"

Działanie na rzecz kultury fizycznej i sportu, w tym także na
rzecz popularyzacji rekreacji ruchowej oraz profilaktyki
zdrowotnej. Mobilizacja społeczeństwa do utrzymywania oraz
ul. Noakowskiego podnoszenia sprawności fizycznej. Krzewienie zamiłowania
59/41, Włocławek do systematycznego uprawiania rekreacji ruchowej i sportu
wśród sprawnych i niepełnosprawnych.
Popularyzacja sportów motorowych

35

Automobilklub
Włocławski

Chopina 10/12,
Włocławek

36.

Stowarzyszenie Klub
Sportowy "Lider"

Leśna 53 A,
Włocławek

37.

Młodzieżowe
Stowarzyszenie Piłki
Ręcznej Junak
Włocławek

ul. Zacisze 19,
Włocławek

Dbałość o prawidłowy rozwój fizyczny dzieci i młodzieży,
tworzenie warunków do uprawiania piłki nożnej przez dzieci i
młodzież, a także osoby pełnoletnie. Propagowanie
sportowego stylu życia, kształtowanie pozytywnych cech
charakteru i osobowości, poprzez uczestnictwo w realizacji
zadań statutowych stowarzyszenia przy jednoczesnym
uświadamianiu dzieciom i młodzieży konieczności aktywnego
uczestnictwa w procesie szkolnego nauczania,
popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o piłce
nożnej, zrzeszanie osób pragnących wspomagać dzieci i
młodzież w uprawianiu sportu ze szczególnym
uwzględnieniem piłki nożnej.
1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia
sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i
sprzętowe własne i współpracujących szkół oraz pomoc
organizacyjną i materialną sympatyków klubu, ze
szczególnym uwzględnieniem piłki ręcznej. 2. Angażowanie
wszystkich uczniów do różnych 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 młodzieży w celu wszechstronnego rozwoju
ich sprawności fizycznej i umysłowej ze szczególnym

uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, 5. kształtowanie
pozytywnych cech charakteru i osobowości członków klubu
poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych i
wychowawczych klubu. 6. Organizowanie zgrupowań
sportowych oraz obozów wypoczynkowych dla członków
klubu. 7. Dążenie do uczestnictwa w najwyższej klasie
rozgrywek piłki ręcznej w Polsce, korzystając między innymi z
wychowanków klubu.

38

Jeździecki Klub
Sportowo Rekreacyjny Michelin

39

Włocławski Okręgowy
Związek Żeglarski

1. Rozwój i popularyzacja sportów hippicznych. 2.
Organizacja szkolenia sportowego i działalności
propagandowej uczniów oraz obozów szkoleniowych i
szkoleniowo - wypoczynkowych. 3. Organizowanie ćwiczeń,
zajęć sportowych oraz obozów szkoleniowych i szkoleniowo wypoczynkowych. 4. Organizowanie zawodów, imprez
ul. Lipowa 12 Asportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i
14, Włocławek
niepełnosprawnych. 5. Uczestniczenie 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. 7. Budowanie oraz eksploatacja obiektów
i urządzeń sportowych.
Celem związku jest zrzeszanie podmiotów zajmujących się
żeglarstwem, to jest klubów, sekcji, jednostek
organizacyjnych oraz stowarzyszeń żeglarskich, wspieranie
rozwoju żeglarstwa we wszystkich jego formach,
reprezentowanie interesów stowarzyszonych w nim
podmiotów, a w szczególności: 1. osiąganie wysokiego
ul. Toruńska 87
poziomu żeglarstwa regatowego, 2. upowszechnianie i
rozwijanie turystyki żeglarskiej, 3. tworzenie nowej i dbałość o
istniejącą infrastrukturę żeglarską. 4. wspieranie działań na
rzecz bezpieczeństwa żeglugi jachtowej, 5. wspieranie
wszelkich form działalności kulturalnej związanej z
żeglarstwem, 6. wspieranie działań na rzecz ochrony
środowiska naturalnego związanego z uprawianiem

żeglarstwa, 7. kształtowanie wzorców społecznych w zakresie
racjonalnego i kulturalnego spędzania wolnego czasu na
wodzie, 8. upowszechnianie i wspieranie rozwoju żeglarstwa
wśród młodzieży.

40.

41.

42.

Stowarzyszenie Gun
Club Włocławek

ul. Polskiej
Organizacji
Wojskowej nr 41,
lokal 1,
Włocławek

Popularyzacja, rozwój i stałe podnoszenie oraz doskonalenie
poziomu sportu strzeleckiego jako dyscypliny o charakterze
wyczynowo - rekreacyjnym, stowarzyszanie osób
zajmujących się kolekcjonerstwem militariów oraz
zaangażowanych w tworzenie rekonstrukcji historycznych.

Organizacja szkolenia sportowego i działalności edukacyjnej
w zakresie żeglarstwa. 2. Organizacja, rozwój i popularyzacja
żeglarstwa sportowego i rekreacyjnego, wśród dzieci i
ul. Stanisława
młodzieży. 3. Propagowanie zasad bezpieczeństwa,
Stowarzyszenie
Zagajewskiego nr
szczególnie w zakresie uprawiania sportów wodnych. 4.
Sportowy Klub
14, lokal 26,
Propagowanie zdrowego stylu życia oraz sportu jako
Żeglarski Włocławek
Włocławek
profilaktyki prozdrowotnej. 5. Promocja zachowań
proekologicznych. 6. Kształtowanie właściwych postaw
społecznych. 7. Kultywowanie wiedzy, tradycji, etykiety i
ceremoniału żeglarskiego.
1. Planowanie i organizowanie życia sportowego członków w
oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe oraz pomoc
organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu. 2.
Zaangażowanie wszystkich członków do różnorodnych form
aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku,
Związków
Akademia Mieszanych
stopnia sprawności i zainteresowań sportowych. 3.
Zawodowych
Sztuk Walki Włocławek
Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na
10/31,
obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim. 4.
Włocławek
Organizowanie zajęć sportowych dla członków w celu
wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i
umysłowej. 5. Organizowanie działalności sportowej ze
szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych. 6.
Organizowanie imprez sportowych rangi regionalnej,
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Włocławskie
Stowarzyszenie
Sportów
Motorowodnych

ul. Obrońców
Wisły 1920 r, nr
9.87-800
Włocławek

ogólnopolskiej i międzynarodowej na terenie działania klubu i
poza nim. 7. Organizowanie członkom różnorodnych form
współzawodnictwa sportowego. 8. Kształtowanie
pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez
uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu. 9.
Wydawanie materiałów szkoleniowych i biuletynów
informacyjnych oraz innych materiałów promocyjnych. 10.
Podejmowanie innych środków i przedsięwzięć związanych z
charakterem swojego działania. 11. Prowadzenie działalności
w sferze kultury fizycznej, sportu, rekreacji ruchowej, turystyki
i integracji osób niepełnosprawnych. 12. Prowadzenie
działalności gospodarczej zgodnie z ogólnymi zasadami i
przepisami prawa, dochód przeznaczony na realizacje celów
statutowych klubu. Itd.
Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz
poprawy warunków życia społeczności Włocławka w
szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie: 1.
propagowanie i organizowanie działalności sportowej. 2
popularyzowanie form czynnego wypoczynku i rekreacji. 3.
organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,
prowadzenie szkoleń, kursów itp. 4. czynnego wspierania
wszelkich działań mających na celu integrację środowiska,
szerzenie wiedzy zdrowotnej i ekologicznej. 5. dbałości o
wysoki poziom etyki, propagowanie wychowawczej roli
sportu. 6. prowadzenie działalności wśród dzieci i młodzieży
w zakresie kultury fizycznej i sportu. 7.nauki, edukacji,
oświaty i wychowania poprzez sport. 8. upowszechniania
kultury fizycznej, sportu i turystyki. 9. pomocy i edukacji z
zakresu propagowania postaw zdrowotnych, jak i profilaktyki
poprzez czynne uprawiane sportu.
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Celem Stowarzyszenia jest: 1) Kreowanie i promowanie
pozytywnego wizerunku Klubu Koszykówki Włocławek SA,
podczas koszykarskich spotkań krajowych i zagranicznych, 2)
Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej
w zakresie poprawnego zachowania w trakcie imprez
Stowarzyszenie
sportowych i sportowo - rekreacyjnych, 3) Kształtowanie
ul. Starodębska 8
Sympatyków
postaw obywatelskich i krzewienie zasad "fair play", 4)
m 12, 87-800
Koszykówki "Basket"
Propagowanie aktywności ruchowej i promowanie zdrowego
Włocławek
Włocławek
stylu życia, 5) Integrowanie środowiska koszykarskiego i
zaprzyjaźnionych grup kibicowskich, 6) Propagowanie
aktywności ruchowej i sportu w szczególności koszykówki, 7)
Rozwijanie zainteresowań sportowych, 8) Prowadzenie
działalności w sferze kultury fizycznej, w dziedzinie rekreacji i
rehabilitacji ruchowej.
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