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Szanowni Państwo! 

 

Mamy przyjemność serdecznie zaprosić Państwa do współpracy ze Stowarzyszeniem 

Kultury Fizycznej Klub Sportowy Poznań.  

 

SKF KS Poznań 28 marca 2011r. obchodzić będzie trzecią rocznicę powstania. Celem 

istnienia Stowarzyszenia jest propagowanie idei sportu poprzez zajęcia sportowe oraz 

organizację własnych imprez sportowych i obozów.  

 

W tej chwili w Stowarzyszeniu działają sekcje siatkówki kobiet oraz mężczyzny. W 

ramach sekcji siatkówki kobiet istnieją sekcje mini piłki siatkowej dzieci, młodziczek, 

kadetek, juniorek oraz wizytówka klubu – zespół III ligi kobiet.  

 

W sezonie 2010/2011 siatkarki SKF KS Poznań wystartowały w rozgrywkach III ligi 

woj. wielkopolskiego. Ponadto w rozgrywkach organizowanych przez Wielkopolski 

Związek Piłki Siatkowej wystartowały zespoły juniorek, kadetek oraz zespoły mini-

siatkówki. Siatkarze występują w Lubońskiej Amatorskiej Lidze Siatkówki. W sezonie 

2011/2012 Zarząd Klubu planuje wystawić zespoły kobiece w rozgrywkach III ligi 

kobiet, juniorek, kadetek, młodziczek, mini piłki siatkowej oraz zespół męski w 

rozgrywkach i turniejach amatorskich. 

 

Siatkarki SKF KS Poznań to finalistki Pucharu Polski na szczeblu woj. wielkopolskiego 

w sezonie 2008/2009 oraz zwyciężczynie wielu turniejów towarzyskich m.in. w 

Kościanie, Słupcy, Koninie, Złotowie, Nowym Tomyślu, Poznaniu oraz występujące 

poza granicami naszego województwa. 
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STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ 

KLUB SPORTOWY POZNAŃ 

 

 

SKF KS POZNAŃ pojawiło się na sportowej mapie Poznania 28 marca 2008r. 

zarejestrowane w Urzędzie Miasta Poznania w Wydziale Kultury Fizycznej pod 

numerem KS 211. Ideą powstania Stowarzyszenia było umożliwienie młodzieży 

realizowanie swoich potrzeb na niwie sportu. Stowarzyszenie za cel nadrzędny 

wyznaczyło sobie stworzenie pozytywnej, zdrowej, rodzinnej atmosfery oraz 

wychowanie młodzieży w duchu sportu.  

 

 

SKF KS Poznań mimo stosunkowo krótkiej historii, w szybkim czasie zaistniało  

w środowisku siatkarskim Poznania i Wielkopolski, a także Polski. W sezonie 

2010/2011 zespół seniorek wystartował w III lidze woj. Wielkopolskiego awansując z 

1. miejsca do grupy finałowej rozgrywek serii „B”.  Start w tych rozgrywkach wiąże 

się z wyjazdami do wielu miejscowości w Wielkopolsce oraz rozgrywaniem meczów w 

Poznaniu. Dodatkowo zespół SKF KS Poznań startuje w turniejach towarzyskich, 

które odbędą się na terenie całego kraju. 

 

 

W Stowarzyszeniu działają przede wszystkim młode osoby, mające w sobie dużo 

zapału i chęci do pracy. Nabyte doświadczenie zawodowe pozwala także na 

nowoczesne spojrzenie na działalność klubu sportowego.  
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Celem Stowarzyszenia jest wykonywanie zadań w zakresie: 

 

 upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki, 

 propagowania prowadzenia zdrowego trybu życia, 

 popularyzacji uprawiania sportu, 

 promocji imprez oraz zawodów sportowych i rekreacyjnych, 

 ochrony i promocji zdrowia, 

 nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 

 upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej, 

 wspierania rozwoju sportu młodzieżowego w Poznaniu i Wielkopolsce, 

 zwiększania zainteresowania sportem wśród dzieci i młodzieży, 

 promowanie współpracy stowarzyszeń i klubów sportowych z organami 

administracji rządowej i samorządowej. 

 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

 

 organizację i przeprowadzanie imprez sportowych lub rekreacyjnych na 

powietrzu lub w hali dla sportowców zawodowych lub amatorów, 

 planowanie i organizowanie życia sportowego i rekreacyjnego członków 

Stowarzyszenia, w oparciu o możliwości techniczne Stowarzyszenia oraz 

pomoc organizacyjną i materialną jego członków, a także sponsorów, 

 uczestniczenie w imprezach rekreacyjnych lub sportowych, o charakterze 

lokalnym, krajowym lub międzynarodowym, w tym w rozgrywkach ligowych i 

pucharowych, dla sportowców zawodowych lub amatorów, 

 współpracę z organami administracji publicznej oraz instytucjami   

i podmiotami, kierowanie do nich postulatów, 

 prowadzenie rozgrywek sportowych i organizowanie turniejów zespołów 

amatorskich lub zawodowych, 

 organizowanie turniejów i festynów, 

 nawiązanie i utrzymanie współpracy z innymi stowarzyszeniami  

i klubami sportowymi, 

 organizowanie akcji promocyjnych propagujących sport, 

 pozyskiwanie środków finansowych na działalność Stowarzyszenia, 
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Hala Sportowa Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej 

ul. Jana Pawła II 28, Poznań 

 

 
 

Jest to obiekt wszechstronnie przygotowany do rozgrywania meczów ligowych na 

poziomie II ligi polskiej. Sala posiada nawierzchnię kauczukową, bardzo dobre 

oświetlenie, nagłośnienie. Jest to obiekt klimatyzowany. Mecze może obserwować do 

150 osób, które dzięki bliskiej odległości od boiska mogą czuć się bezpośrednimi 

uczestnikami widowiska sportowego. 

 

 


