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-złśwrłoczENIE"
W imieiriu Zarzątu Zachodniopomorskiego Zwlą?kx Piłki Siatkowej zńńńcz,any że UKS OPP
Powiat Kołobtzeski jest członkiem ZZPS od 2000 roku. Uczestniczy w rozgrywkach o Misf,zostwo

z

Województwa Zachodniopomorskiego z powodzeniem rywalizując

Koszalin, Police

i

tak duż}rmi ośrodkami jak Szczecią

inne. Reprezentuję również Kołobrzeg i województwo Zachodniopomorskie na arenie

ogólnopolskiej. Klub moze być stawiany za wzót szkolenia , zaangńowania

i

organizacji dla wszystkich

stowarzyszeń w na ąrm województwie. Wzorolve szkolenie w zakresie piłki siatkowej, zostało dostrzeżrone

przez trenerów Kad.y Wojewódzkiej co skutkuje powołaniami na zgrupowania Kadry. Dalszy rozwój
zawodników oruz organił,acja zajęć spońowych dla dzieci

i nńadńeĘ

w Kołobrzegu jest ściślezlłięany z

funkcjonowaniem klubą którego działalnośćopiera się z kolei na organizowaniu treningów oraz udziale w
rozgrywkach ZZTS. DziałalnośćHubu nie ograńczasę wyłąpzrie do aspektów sportowych:
integracja i wychowywanię uładńęży poprzez spoĄ

promocja

ffiuĘciapopmyzpopularyzacjęcrytnegowlpoczynku

przeciwdziałanie uzaleźnieniom

i

patologiom społeczryrą

Zachowyranie właściwyehpostaw w Ęm "fair play'', nńyrłlanie umiejęhości "zdrotrej" rywalŁacji,
radzenia sobie ze silesem i poraźĘ,
Promocja Miasta Kołobrzeg i województwa Zachodniopomorskiego,
to

Ęlko niektóre przykłady zakesu działalnościklubórv sportowychDla vrielu z dzieci jest to jed;ma mozliwość uczęstnictwa w zorganizowanych zajęciach w czasię

wolnyną mlłasz.cza w obecnych czasach, w lctórych dzieci i młodńężznu zone do qpędzania czasu w domu
przed komputerein przez wiele godzin.

UKS OPP Powiat Kołobrueski jest wzorowlm klubem ,członkiem ZnS- bieme aktywny udział w
mganizowanych przez ZD\ którę są pierwsąm etapem rozgrywek młodzieżowych
Misfizostw Polski- Polskiego Związku Fiłki Siatkowej.

Dńńaiąa na podstawie Rorporządzenił Rady Ministrów z dnia 19 m&rca 2an r. w sprawie
uctanowienia okeślonycb ograniczeń, nakazów i rakańłv w zwiągku z wystąlieniem stanu epidemiio
klub może orga

ać wsptóŁłwodnictwo sportowe,

spehieniu warunkóq

o

których mowa w Rozdziale

3,

zei$a
9,

spońowe

pkt 16
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wydarzenin spońowe po

razporządzenia.
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Poniźej treśćcytowanej podstawy prawnej.

Rozporądzłnie Rady Ministrów z dnia

19 marca 2021, n w sprawie ustanorvienia okrcślonych

ograniczeń, nakańłv iuLEazóm w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Rozdziat 3
9

16. Do dnia 9 krvietnia żOż1, r. prorvadzenie przez przedsiębiorców rv rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 6 marca 2018 t - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalnościnłiązarnj zs
portem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej rv Polskiej Klasyfikacji Działalnościw dziale 93,0)
wydarzenia
polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, raięó sportowych
sportorvego jest dopuszcz-alne po spełnieniu łączrrie następujących warunków:

i

1)wyłączniewprzypadkusportuzarvodowegowrozumieniuart.2 pkt l43 toąorządzeniaKomisji
(UE) nr 65lna14 z daia |7 częrwca 2014 r, umająeego nięktóre rodzaje pomocy za zgodne z ryŃiem
wewnętrmym w za tosowaniu art- 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobieĄących stypendium
portołye, o którym mowaw ustawie zdnia25 zerwca 20|0 r. o sporcie (Dz. U- z20l0 r. poz. ll33),
lub zawodników będącyclr człontami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub
reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramash ligi zawodowej w rozumieniu tej
ustawy, lub dzieci i młodzieżyuczestnicącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez
odpowiedni polski związsk sportowy;
2) ich organizowania bęz udziału publicaności.

l6 pkt 1, potwierdza dokument wy,stawiony przez podmiot
opłacający wynagrodzenie lub sĘpendium sportorve dbo przezodpowiednio międzynarodową
federację portową działającą łv sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez
Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu
konĘnentalnym należącą do takiej federacji, albo polski nłięeksportowy)

17. Okoliczności" o których mowa w ust.
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