Stowarzyszenia działające na terenie powiatu kamiennogórskiego
Lp

Nazwa stowarzyszenia

nr KRS
lub innego
rejestru

Adres

Cele zapisane w statucie
Prowadzenie działalności na rzecz kultury fizycznej i turystyki na
terenie gminy Kamienne Góra
Organizacja sportu kwalifikowanego oraz współpraca z innymi
organizacjami sportowymi, a także współdziałanie w zakresie kultury
fizycznej.
Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna. Działalność
związana ze sportem. Działalność klubów sportowych. Pozostała
działalność związana ze sportem. Pozostała pomoc społeczna bez
zakwaterowania.
Propagowanie i rozwój kultury fizycznej, a w szczególności piłki
nożnej wśród dzieci i młodzieży. Realizowanie zadań publicznych w

1

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

0000071165

Al. Wojska Polskiego 10
58-400 Kamienna Góra

2

Kamiennogórski Klub Sportowy „Olimpia”

0000204860

ul. P. Ściegiennego 11
58-400 Kamienna Góra

3

„Włókniarz” Chełmsko Śląskie

0000059942

ul. Kolonia 3/1
58-420 Chełmsko Śląskie

4

Miejski Klub Sportowy "Orzeł" w Lubawce

5

Klub Sportowy „Pod Okrajem” *

6

Miejski Klub Sportowy „Karkonosze” JP *

7

Międzyszkolny Klub Sportowy "Sudety"

8

Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe W
Kamiennej Górze

0000170758

rejestr RHB:
Dział A nr
102)
rejestr RHB:
Dział A nr 76

ul. Przyjaciół Żołnierza 6A
58-420 Lubawka

zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, edukacji, promocji
zdrowia, a także aktywnego wypoczynku. Kształtowanie u członków klubu
wartości moralnych i koleżeńskich. Wyrównywanie szans i warunków
uczestnictwa dzieci i młodzieży w różnych formach aktywności fizycznej, a w
szczególności tych dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, które nie
maja ze względu na warunki naturalne, środowiskowe i socjalne szans na
udział w różnych formach kultury fizycznej. różnego rodzaju działania na
rzecz pozyskiwania do pracy z dziećmi i młodzieży, wolontariuszy - młodzież i
osoby dorosłe, a w szczególności nauczycieli i rodziców.

OPP
NIE
TAK

TAK

TAK

Jarkowice 60
58-420 Lubawka

Brak informacji

NIE

Ul. Tkaczy Śląskich 22/7
58-400 Kamienna Góra

Brak informacji

NIE

Klub prowadzi swoja działalność w systemie edukacji narodowej, współdziała
ze Szkołami w realizacji celów wychowawczych i zadań sportowych. Klub
działa w ramach ogólnopolskiego systemu kultury fizycznej i realizuje
zadania zlecone przez władze państwowe i samorządowe w zakresie
wychowania zdrowotnego i fizycznego młodzieży szkolnej. Klub umożliwia
utalentowanej młodzieży uczestnictwo w cyklu szkoleniowym w
poszczególnych dyscyplinach sportu. Klub inspiruje i organizuje środowisko
ludzi dorosłych do działań na rzecz zdrowia, kultury fizycznej i sportu
młodzieży szkolnej.

NIE

Wszechstronne krzewienie kultury fizycznej i turystyki ze szczególnym
uwzględnieniem środowiska wiejskiego.

NIE

0000025481

ul. Piotra Ściegiennego
11,58-400 Kamienna
Góra

0000087130

al. Wojska Polskiego
10/209, 58-400
Kamienna Góra

Lp

Nazwa stowarzyszenia

nr KRS
lub innego
rejestru

Klub Sportowy - Miejski Ośrodek Sportów Siłowych I
Tężyzny Fizycznej Relax

0000111023

10

Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
W Lubawce

0000104376

11

Stowarzyszenie Sportowe "Karkonosz Kamienna
Góra"*

rejestr RHB:
Dział A nr 144

9

Adres

ul. T. Kościuszki 4,
58-400 Kamienna Góra

Jarkowice 25, 58-420
Lubawka
ul. Marii SkłodowskiejCurie 8/2, 58-400
Kamienna Góra

Cele zapisane w statucie
Uczestniczenie w procesie rozwoju kultury fizycznej, ze szczególnym
uwzględnieniem sportów siłowych, rekreacji ruchowej i profilaktyki
zdrowotnej, Rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i
podnoszenia tężyzny i sprawności fizycznej szerokich rzesz społeczeństwa.
Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania sportów siłowych
(trójbój siłowy, wyciskanie na ławeczce i kulturystyka), szeroko rozumianej
rekreacji fizycznej, rehabilitacji ruchowo - siłowej i sportu wśród
mieszkańców naszego Miasta. Walka z przejawami patologii społecznych
przez uprawnianie sportu, szczególnie przez młodzież, Kształtowanie wśród
członków miejskiego ośrodka patriotyzmu, walorów moralnych, zrozumienia
zasad dyscypliny i solidarności ludzkiej oraz sumiennego wypełniania
obowiązków społecznych i obywatelskich.
Działanie na rzecz rozwoju kultury fizycznej i turystyki na terenie miasta i
gminy Lubawka.

Brak informacji

*Na mocy art. 9 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Przepisach wprowadzających ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770 z późn. zm.)
Stowarzyszenie uznaje się za wykreślone z rejestru z dniem 1 stycznia 2016 r.

OPP

NIE

NIE
NIE

