
 

Wielkopolskie Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły Sportowe 

Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000137358 

61-361 Poznań, ul. Starołęcka 36 
Tel: 061 866-93-91;  061 876-00-20 

e-mail:  biuro@lzs-wlkp.pl         www.lzs-wlkp.pl 

Konto: BZ WBK III O/M Poznań 45109013590000000035054485 

NIP 779-20-74-666  Regon 639610360 
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  Dyrektorzy 

  Zespołów Szkół Ponadpodstawowych 

  Województwa Wielkopolskiego 

 

 Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu zwraca się z uprzejmą prośbą do 
Dyrektorów Szkół o podanie w terminie do 15 listopada br. następujących                
informacji: 

 Zgłoszenie szkoły do imprez sportowych, organizowanych przez Wielkopol-
skie Zrzeszenie LZS (wzór zgłoszenia w załączeniu) 

 dokładnej nazwy szkoły z adresem, nr telefonu, faxu i emaila 

 nazwiska nauczyciela  do kontaktów w sprawach sportowych 

 Wyżej wymienione informacje pomogą nam w ustalaniu oraz realizacji kalen-
darza imprez sportowych i turystycznych dla szkół w roku 2021. 

 Eliminacje w grach zespołowych rozpoczną się w na przełomie lute-
go/marca 2021r.  

Dokładny termin i sposób ich przeprowadzenia zostanie ustalony po otrzymaniu 
zgłoszeń. Zawodnicy biorący udział w tych rozgrywkach musza być uczniami Szkól 
Ponadpodstawowych.  

Prosimy dokonać przemyślanego zgłoszenia do imprez w 2021 roku. 
Szczególnie chodzi o gry zespołowe - zgłoszenie szkoły a jej niewystartowanie 
w turnieju powoduje duże utrudnienia organizacyjne. 

Zakończyło się  współzawodnictwo sportowe dla szkól Ponadpodstawowych w 
edycji 2019/2020. Wyniki przesyłamy w załączeniu, są także prezentowane na na-
szej stronie internetowej. Najlepsze szkoły zostaną  wyróżnione  na podsumowaniu 
działalności WZ LZS w postaci pucharów i sprzętu sportowego. Także w przyszłym 
roku planujemy przeprowadzić w/w współzawodnictwo.  

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość pozyskania środków finansowych 
na działalność (imprezy, obozy i zakup sprzętu) w postaci odpisu 1% podatku do-
chodowego za rok 2020. Szczegóły na naszej stronie internetowej w zakładce – 1% 
podatku dochodowego 

 

Ze sportowym pozdrowieniem    Krzysztof Piasek 

       Z-ca Przewodniczącego RW Z LZS 
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ZGŁOSZENIE 
 

 

……………………………………………………………………………………………… 
Dokładna nazwa Szkoły 

 

……………………………………………………………………………………………… 

Dokładny adres 

 

……………………………………………………………………………………………… 

nr telefonu, faxu 

 

……………………………………………………………………………………………… 
e-mail 

 

……………………………………………………………………………………………… 

Nauczyciel WF do kontaktu  

 

 

Imprezy sportowe organizowane przez WZ LZS w Poznaniu 

 

Lp. Nazwa Szkoły Kobiety Mężczyźni 

1 Mistrzostwa w biegach przełajowych 2002-2005   

2 Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce    2002-2005   

3 Mistrzostwa w piłce ręcznej   2001-2005   

4 Mistrzostwa w piłce koszykowej    2001-2005   

5 Mistrzostwa w piłce siatkowej    2001-2005   

6 Mistrzostwa w tenisie stołowym  2000-2004   

7 Mistrzostwa w szachach       2001-2005   

8 Mistrzostwa klas I i II w LA Mem.M.Głuszka 2004-2005   

    

 

X    - udział szkoły 

–—  - rezygnacja z udziału w zawodach 

 

  Nauczyciel WF      Dyrektor Szkoły 
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