Baza klubów sportowych
Poniższa baza ma na celu dostarczyć mieszkańcom, organizacjom i innym podmiotom aktualnej wiedzy na
temat organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Mosina.
Kluby Sportowe zarejestrowane i działające na terenie Gminy Mosina na podstawie ewidencji prowadzonej przez
Starostwo Powiatowe w Poznaniu.
Nazwa

Adres

Władze

Cele statutowe

INVICTUS BJJ

Ul. Ptasia

Maksymilian

- zajęcia treningowe z zakresu

MOSINA

1a, 62-050

Wiśniewski-

boksu, Kick-boxingu, myu-

Mosina

Prezes

thai, brazylijskiego jiu-jitsu,

kontakt
Tel. 514292714
email: invictusbjj1@gmail.com

mma, karate, samoobrona,
- organizowanie imprez
sportowych,
- organizowanie obozów
szkoleniowych
Klub Sportowy

Ul.

Paweł

-szkolenia zawodników Klubu

1920 Mosina

Konopnickiej

Szeląg-

poprzez organizację dla nich

29, 62-050

Prezes

zajęć treningowych,

Mosina

- uczestnictwo w rywalizacji
sportowej prowadzonej przez
różne związki sportowe
regionalne, krajowe i
międzynarodowe,
organizowanie imprez
sportowych i festynów
rekreacyjno- sportowych,
- organizowanie konferencji,
seminariów, odczytów,
spotkań z zawodnikami, ich
rodzicami i mieszkańcami
celem przybliżenia tematyki
sportu w Gminie Mosina,
- popularyzacja sportu
mosińskiego w środkach
masowego przekazu, w
wydawnictwach oraz innych
formach propagandowych.

Tel. 694 653 490- Paweł Szeląg

pawel.szelag@poczta.onet.pl

Uczniowski

Ul.

Angelika

- prowadzenie szkolenia

Tel. 502 177 288- Mariusz

Klub Sportowy

Sowiniecka

Rydlewska-

sportowego z zakresu

Tomczak

Fighters Mosina

75, 62-050

Prezes

Teakwondo Olimpijskiego,

Mosina

- organizowanie imprez
sportowych,
- podnoszenie poziomu
wyszkolenia sportowego oraz
kwalifikacji instruktorskich i
trenerskich,

Uczniowski

Ul.

Jarosław

- Prowadzenie treningów

Klub Sportowy

Sowiniecka

Roszak-

sportowych z zakresu

MUSZKIETER

75, 62-050

Prezes

szermierki,

Mosina

Mosina

uksmuszkietermosina.pl

- uczestnictwo w imprezach
sportowych,

Uczniowski

Ul.

Marcin

Klub sportowy powstał we

Klub Sportowy

Krasickiego

Jakubowski-

wrześniu 2012 r. Na chwilę

ORLIK Mosina

16, 62-050

Prezes

obecną na zajęcia uczęszcza

Mosina

55-cioro dzieci z klas 1-4
szkoły podstawowej, w tym 10
dziewczynek. Treningi
prowadzone są dla dzieci w
dwóch grupach wiekowych:
dzieci z klas 1-2 ( Żaki ) oraz z
klas 3-4 (Orliki). Zajęcia
prowadzi wykwalifikowana
kadra trenerska. W klubie
kładziony jest duży nacisk na
rozwój umiejętności, a nie
uzyskiwanie dobrego wyniku
samego w sobie. Zajęcia w
okresie zimowym prowadzone
są na halach na terenie
Mosiny, w okresie wiosennoletnim zajęcia odbywają się na
Orliku 2012 przy ul.
Krasickiego 16. Zespoły UKS
Orlik wzięły już udział w wielu
turniejach na terenie
Wielkopolski odnosząc przy
tym wiele sukcesów, na
wiosnę 2013r, drużyny
przystąpią do rozgrywek
ligowych WZPN. Zapraszamy
wszystkie dzieci do udziału w
zajęciach. Wszystkie
niezbędne informacje na
stronie
www.orlikmosina.futbolowo.pl

e-mail: orlikmosina@op.pl
http://orlikmosina.futbolowo.pl

Uczniowski

Ul. Szkolna

Jędrzej

Dla realizacji powyż

Tel. 501 675 131- Jędrzej

Klub Sportowy

1, 62-050

Pinkowski-

szego celu Stowarzyszenie

Pinkowski

Mosińska

Mosina

Prezes

przewiduje:

Jedynka

- propagowanie i
organizowanie pozalekcyjnego
życia sportowego uczniów w
oparciu o możliwości
techniczne szkoły oraz pomoc
organizacyjną i materialną
rodziców i sympatyków klubu,
- angażowanie wszystkich
uczniów do różnorodnych
form aktywności fizycznej
dostosowanych do wieku,
stopnia sprawności i
zainteresowań sportowych,
- uczestniczenie w różnych
przejawach i formach życia
sportowego organizowanych
na obszarze działania
samorządu terytorialnego i
poza nim,
- organizowanie zajęć
sportowych dla uczniów szkół
w celu wszechstronnego
rozwoju ich sprawności
fizyczne i umysłowej,
- organizowanie działalności
sportowej ze szczególnym
uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych,
- organizowanie różnych form
współzawodnictwa
sportowego,
- kształtowanie pozytywnych
cech charakteru i osobowości
poprzez uczestnictwo w
realizacji zadań sportowych
Klubu.

