
Załącznik do Zarządzenia nr 73/2022 
Rektora KANS z dnia 30 sierpnia 2022 r. 

Regulamin Akademii Sportu przy Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych 
w Jeleniej Górze 

§1 

Akademia Sportu zwana dalej Akademią Sportu KANS jest jednostką Karkonoskiej 

Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze nie posiadająca osobowości prawnej, 

zajmującą się propagowaniem, promocją kultury fizycznej i sportu wśród dzieci 

i młodzieży regionu jeleniogórskiego oraz realizująca zadania Uczelni, o których mowa 

w § 5 ust. 2 pkt. 6 i 8 oraz ust. 3 pkt 5 Statutu KANS w Jeleniej Górze. 

§2 

Zadaniami Akademii Sportu KANS w zakresie kultury fizycznej są, w szczególności: 

1) propagowanie i rozwijanie różnych form aktywności fizycznej; 
2) integrowanie różnych środowisk społecznych wokół idei krzewienia kultury 

fizycznej; 
3) prowadzenie specjalistycznego nauczania dzieci i młodzieży, dyscyplin 

sportowych w oparciu o zatrudniona kadrę szkoleniową; 
4) opracowanie programu sportowo-rekreacyjnego i planu szkoleniowego; 
5) prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych; 
6) podnoszenie sprawności psychofizycznej lokalnej społeczności; 
7) zatrudnienie kierowanie zatrudnioną w KANS wykfalifikowaną kadrą trenerską 

oraz personelem wspomagającym; 
8) koordynowanie prac kadry trenerskiej (czasu pracy, poziomu prowadzonych 

zajęć); 
9) wspieranie kadry instruktorsko-trenerskiej w podnoszeniu kwalifikacji 

i w zdobywaniu doświadczania zawodowego; 
10) organizowanie i udział w zawodach sportowo-rekreacyjnych. 

 
§3 

Zadaniami Akademii Sportu KANS w zakresie sportu dzieci, młodzieży oraz społeczności 
akademickiej  są, w szczególności: 

1) umożliwienie osobom niepełnosprawnym udziału w zajęciach, treningu  
i rywalizacji sportowej; 

2) promowanie współzawodnictwa sportowego opartego na zasadach fair play; 
3) kształtowanie pozytywnych cech moralnych niezbędnych w życiu prywatnym 

i zawodowym; 
4) organizowanie i uczestniczenie w różnorodnych formach współzawodnictwa 

sportowego; 
5) organizowanie obozów rekreacyjno-sportowych oraz wyjazdów na zawody 

sportowe; 
6) zapewnienie pozytywnego i bezpiecznego środowiska pracy dla wszystkich 

członków i personelu  KANS; 
7) zapewnienie wszystkim równych szans do uczestnictwa w zajęciach sportowo-

rekreacyjnym niezależnie od zdolności i niepełnosprawności  
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8) współpraca z innymi stowarzyszeniami, klubami, fundacjami, związkami 
sportowymi, instytucjami samorządowymi, organami administracyjnymi, 
instytucjami oświaty, instytucjami innych państw; 

11) prowadzenie badania nad rozwojem dyscyplin sportowych i poprawa kondycji 
społecznych. 

 
 

§4 

1. W ramach działalności Akademii Sportu KANS tworzone są Sekcje Specjalnościowe 

w których realizowane są poszczególne dyscypliny sportowe lub grupy dyscyplin 

sportowych. 

2. Sekcjami Specjalnościowymi kierują wyznaczeni trenerzy lub instruktorzy sportowi. 

§5 

Akademią Sportu kieruje Koordynator Akademii Sportu KANS wyznaczony 

zarządzeniem przez Rektora KANS, który odpowiada za planowanie i realizację zadań 

Akademii Sportu KANS. 

§6 

Na wniosek Koordynatora Akademii Sportu KANS Rektor wyznacza trenerów 

i instruktorów sportowych do prowadzenia sekcji specjalnościowych. Zakres działania 

poszczególnych trenerów, instruktorów sportowych określa Koordynator Akademii 

Sportu KANS. 

§7 

Działalność Akademii Sportu KANS finansowana jest ze: 

1) środków własnych pozyskiwanych w ramach prowadzonej działalności 

komercyjnej ; 

2) środków budżetowych KANS. 

§8 

Siedzibą Akademii Sportu KANS jest Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w 

Jeleniej Górze; ul. Lwówecka 18; 58-506 Jelenia Góra.  

 

 


