
 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

UCZNIOWSKI  KLUB  SPORTOWY  ,,DRAGON’’  
WAWRZEŃCZYCE 

 
Krótka historia UKS 
 Uczniowski Klub Sportowy ,,Dragon” Wawrzeńczyce powstał 
10.10.2006 roku, powołany przez grupę inicjatywną nauczycieli i 
rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach. Został 
wpisany do Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych prowadzonej 
przez Starostę Krakowskiego pod nr UKS/41 i jednocześnie uzyskał 
osobowość prawną. 
Prezesi Zarządu UKS ,,Dragon”: 
                   Piotr Ćmak lata 2006 – 2008 
                   Bożena Barwińska 2008 – 2014 
                   Marcin Marcinkowski 2014 do nadal 
 

Kontakt i informacje o UKS 
ADRES:   Uczniowski Klub Sportowy ,,Dragon” Wawrzeńczyce 
                 Wawrzeńczyce 
                 32 – 125 Wawrzeńczyce 
tel./faks:  /12/ 2874255 
NIP:    6821689626 
REGON:   120341780 
 
e-mail: gcewawrzenczyce@poczta.onet.pl 
strona internetowa:  www.gcewawrzenczyce.pl zakładka UKS 
 
 

Członkowstwo UKS ,,Dragon” Wawrzeńczyce 
         Każdy uczeń, rodzic, sympatyk sportu może zostać członkiem UKS 
,,Dragon” Wawrzeńczyce. Wystarczy wypełnić deklarację członkowską i 
opłacać składki członkowskie w kwocie 12 zł rocznie. Poniżej wzór deklaracji. 

Gminne Centrum Edukacji  
w Wawrzeńczycach 
Szkoła Podstawowa  
im. T. Kościuszki 
32-125 Wawrzeńczyce 385 
tel./fax: 12 2874255 w. 22 
e-mail: gcewawrzenczyce@poczta.onet.pl 
www.gcewawrzenczyce.pl 
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Uczniowski Klub Sportowy ,,Dragon” działający przy Szkole Podstawowej 

 w Wawrzeńczycach 

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

 

................................................. 
                                                                                                               (miejscowość, data) 

 

Ja, niżej podpisany(a) ................................................................................... 

proszę o przyjęcie mnie na członka zwyczajnego Uczniowskiego Klubu 

Sportowego ,,Dragon” działającego przy Szkole Podstawowej  

w Wawrzeńczycach. 

Znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Klubu i zobowiązuję się do 

aktywnego uczestnictwa w życiu Klubu oraz przestrzegania uchwał  

i postanowień władz Klub a także zobowiązuję się do przestrzeganie 

regulaminów szkolnych obiektów sportowych. 

 

                                                              ................................................................... 
(własnoręczny podpis) 

Dane osobowe: 

1. Imię i nazwisko                           .................................................................. 

2. Data urodzenia                            .................................................................. 

3. Miejsce zamieszkania                  .................................................................. 

4. Nr telefonu, e-mail                      .................................................................. 

5. Uprawiana dyscyplina sportu      .................................................................. 

6. Nr legitymacji klubowej              .................................................................. 

 

W przypadku osoby niepełnoletniej deklarację podpisuje także  

rodzic/ opiekun prawny  
Jako przedstawiciel ustawowy małoletniego wyrażam zgodę na jego przyjęcie do UKS 

,,Dragon” Wawrzeńczyce oraz oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu cele i 

zadania Klubu. Deklaruję regularne opłacanie składek określonych przez zarząd klubu. 

Oświadczam, że ........................................ jest zdrowy(a) i może uczestniczyć w zajęciach 

sportowych organizowanych przez UKS i brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań do udziału 

w tych zajęciach. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka i moich dla potrzeb 

UKS ,,Dragon” Wawrzeńczyce, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 

29.08.1997r. (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zmianami).  

 

..........................................                       ............................................................... 
               (numer telefonu)                                                            (podpis rodzica lub opiekuna) 

 
Uchwałą Zarządu Klubu z dnia ...................................................... przyjęto w/w na 

członka zwyczajnego Klubu. 

                                                                ................................................................. 
(podpis prezesa lub sekretarza UKS) 



Grupy treningowe - rok szkolny 2014/2015: 
 

1. Klas I SP – piłka nożna ....................... instruktor: Katarzyna Wójcik 
2. Klasa II SP – piłka ręczna ......................... instruktor: Beata Marzec 
3. Klasy IIIa i IIIb – piłka nożna ....... instruktor: Katarzyna Osiakowska 
4. Klasa IVa i IVb – piłka ręczna ................... instruktor: Beata Marzec 
5. Klasa V i VI – piłka ręczna ........................ instruktor: Beata Marzec 
6. Klasa IV, V, VI – piłka nożna ............... instruktor: Katarzyna Wójcik 
7. Gimnazjum – piłka ręczna .......... instruktor: Katarzyna Osiakowska                                                          
8. Gimnazjum – piłka nożna ........... instruktor: Katarzyna Osiakowska  

 

Grupy treningowe - rok szkolny 2015/2016: 
                                                    

1. UKS piłka nożna kl.4ab,5ab,6 SP – poniedziałek godz.1455-1540….. 
…………………………………………….– instruktor: Jarosław Siwek 

2. UKS piłka nożna kl. 1a, 1b, 2a , 2b SP – poniedziałek godz. 1545 – 
1630………………………………………– instruktor: Jarosław Siwek 

3. UKS piłka ręczna kl. 3, 4ab SP – piątek godz. 730 -  815……………. 
………………………………………………– instruktor: Beata Marzec 

4. UKS piłka ręczna kl. 5ab, 6 SP – poniedziałek godz.1455 – 1540…… 
………………………………………………– instruktor: Beata Marzec 
 

Grupy treningowe - rok szkolny 2016/2017: 
 

1. UKS piłka ręczna kl.4 - 6 – poniedziałek godz.1455-1540 – instruktor  
                                                                                          B. Marzec 

2. UKS piłka nożna kl.4 - 6 – środa godz. 730 - 815 – instruktor  
                                                                                         B. Marzec 

                                                                                
 

Współpraca UKS z instytucjami pozarządowymi: 
 

1. Porozumienie ze Stowarzyszeniem Pomocy 
Szkole ,,Małopolska” w celu pozyskania 
środków finansowych z odpisu 1 % od podatku 
– styczeń 2015 rok 

 Jak przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego? 

Chcąc wpłacić pieniądze na rzecz Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,Dragon” 

Wawrzeńczyce, należy w odpowiednich rubrykach w poszczególnych PIT-ach wpisać: 



Numer KRS: 0000052078 

Wnioskowana kwota - wartość możliwego odpisu  

Wyrażam zgodę lub nie wyrażam zgody -  na przekazanie danych osobowych 

OPP ( Stowarzyszenie Pomocy Szkole ,,Małopolska”) 

Cel szczegółowy: Uczniowski Klub Sportowy ,,Dragon” Wawrzeńczyce 

 

 

1% odpisu od podatku na rzecz 

UKS „Dragon” Wawrzeńczyce: 
 

1. Za rok podatkowy 2015 – kwota 53,10 zł przeznaczona na zakup piłki  

 


