nie tylko
sport!

www.azs.umcs.pl

Akademicka społeczność sportowa na naszym Uniwersytecie to nie tylko doskonałe wyniki oraz
ciężkie treningi. W naszym środowisku studenci chętni angażują się w organizację wszelakich
wydarzeń. Dzięki temu możesz zdobyć niezbędne doświadczenie zawodowe oraz przeżyć przygodę
życia!
Dzięki nam dowiesz się:

Biuro Sportu UMCS
ul. Langiewicza 22
20-032 Lublin

+48 81 463 45 35
www.umcs.pl/pl/kandydat

Jak organizować największe imprezy sportowe w Polsce;
Jak funkcjonują profesjonalne ligi - w tym Energa Basket Liga Kobiet;
Jak funkcjonuje klub sportowy od środka.
Zapraszamy również do naszego nowego programu - Wydziałowy Ambasador Sportu! Zostając
naszym Ambasadorem na swoim wydziale będziesz organizować eventy związane z ofertą sportową
naszego Uniwersytetu (oczywiście z naszą pomocą) oraz będziesz współtworzyć sport na UMCS.

Co zyskasz?

Jednorazowe stypendium
za czas poświęcony
szerzeniu postaw
prosportowych

Znajdziesz nas na:
fb.com/umcslublin

Możliwość dalszego
rozwoju w środowisku
sportowym

Doświadczenie przy
organizacji imprez
sportowych

Możliwość odbycia praktyk
zawodowych

youtube.com/UMCStube

@umcs_lublin

Oferta sportowa
Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie

Nasi studenci to m.in:
Zuzanna Sklepowicz

Małgorzata Hołub - Kowalik

Malwina Kopron

Koszykarka Reprezentacji Polski
oraz zawodniczka ekstraklasowego
zespołu Pszczółka Polski Cukier
AZS UMCS Lublin

Srebrna medalistka
Mistrzostw Świata w sztafecie
4x400 m

Brązowa medalistka
Mistrzostw Świata w rzucie
młotem

KIM JESTEŚMY?

CO ZYSKASZ?

Grasz w siatkówkę? Może lekkoatletyka? Dobrze Ci
idzie na halach i boiskach piłkarskich? Może judo,
szachy lub unihokej? Lepiej idzie Ci trzymanie pada
niż rakiety tenisowej? Wpadaj do nas - mamy sekcję
e-sportu. Każdy znajdzie coś dla siebie - posiadamy
blisko 30 sekcji akademickich. Dołącz do nas. Bierz
udział w rozgrywkach z cyklu Akademickich
Mistrzostw Województwa Lubelskiego oraz
Akademickich Mistrzostw Polski - całkiem dobrze
sobie radzimy (1 miejsce w Województwie, 5 miejsce
w Polsce).

Posiadamy
szeroki
wachlarz
stypendiów
sportowych za wysokie wyniki sportowe:

Serio - spróbuj,
a będzie to świetna decyzja!

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów;
Stypendium Klubu Uczelnianego AZS UMCS
Lublin.
Na naszym Uniwersytecie jest również rozbudowany system programów, dzięki którym indywidualne
podejście do każdego przypadku pozwala studentom połączyć naukę ze swoją karierą zawodową.
1. Narodowa Reprezentacja Akademicka
Kto może zostać zakwaliﬁkowany?
Studenci szkolenia olimpijskiego A1 i A2 oraz
medaliści igrzysk olimpijskich, igrzysk europejskich, mistrzostw świata i mistrzostw Europy;
Studenci z niepełnosprawnościami – medaliści
igrzysk paraolimpijskich, mistrzostw świata
i mistrzostw Europy w sportach olimpijskich;
Studenci niedosłyszący – medaliści igrzysk
głuchych, mistrzostw świata i mistrzostw
Europy głuchych;
Medaliści uniwersjad i akademickich mistrzostw
świata (do ukończenia 30 roku życia);

Przejdźmy do konkretów - jakie sekcje są dostępne na naszym
Uniwersytecie?
Studenci posiadający międzynarodową klasę
sportową (do ukończenia 30 roku życia);
Studenci posiadający mistrzowską
sportową (do ukończenia 30 roku życia).

klasę

2. Program Dwutorowej Kariery
Kto może zostać zakwaliﬁkowany?
Student, który może się pochwalić posiadaniem
minimum pierwszej klasy sportowej oraz
członkostwem w kadrze narodowej/uniwersjadowej w dyscyplinie objętej programem Igrzysk
Olimpijskich/Paraolimpijskich/Uniwersjady.
3. Program Najlepsi z Najlepszych

3,0
60

Wystartował projekt wsparcia rozwoju naukow50
ego wybitnych studentów. Uczestnicy programu
„Najlepsi z najlepszych! 4.0” otrzymają doﬁnansowanie udziału w międzynarodowych konkursach, zawodach czy konferencjach. Przyznane
środki będą mogli przeznaczyć na pokrycie
kosztów podróży, opłat wstępnych lub zakup
materiałów i aparatury niezbędnej do przygotowania projektów.

Sekcje zaawansowane:
Ekstraklasa
Koszykówka kobiet
Lekkoatletyka
Pływanie

II Liga
Koszykówka mężczyzn
Piłka ręczna mężczyzn
Siatkówka kobiet
Tenis stołowy

I Liga
Futsal mężczyzn
Piłka ręczna kobiet
Koszykówka mężczyzn
Sekcje podstawowe:
Badminton
Brydż sportowy
Ergometr Wioślarski
E-Sport
Judo
Karate
Kolarstwo górskie
Koszykówka kobiet i mężczyzn
Lekkoatletyka
Narciarstwo alpejskie
Piłka nożna i futsal kobiet oraz mężczyzn
Piłka ręczna kobiet i mężczyzn

Pływanie
Siatkówka kobiet i mężczyzn
Snowboard
Strzelnictwo sportowe
Szachy
Szermierka
Tenis stołowy
Tenis
Trójbój siłowy
Unihokej
Wspinaczka sportowa
Żeglarstwo

