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 KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE 

Wydziałowy Ambasador Sportu  

AZS UMCS  

§ 1 

1. Organizatorem programu Wydziałowy Ambasador Sportu AZS UMCS jest Klub 

Uczelniany AZS Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, z siedzibą w Lublinie przy ul. 

Langiewicza 22, 20-032 Lublin, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w 

Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr  0000056079, NIP: 712-24-89-359. 

2. Współorganizatorem programu Wydziałowy Ambasador Sportu AZS UMCS jest Zarząd 

Uczelniany Samorządu Studentów Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. 

3. Celem programu Wydziałowy Ambasador Sportu AZS UMCS jest dotarcie do jak 

najszerszego grona studentów Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej oraz osób 

zainteresowanych tematyką sportu  w celu promocji aktywności fizycznej oraz zajęć 

sportowych prowadzonych przez Klub Uczelniany  AZS Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie. 

§ 2 

1. Program Wydziałowy Ambasador Sportu AZS UMCS zakłada współpracę ze studentami 

wszystkich kierunków studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych pierwszego i drugiego 

stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. 

2. Koordynowaniem pracy Ambasadorów oraz wsparciem w organizacji pracy zajmować się 

będzie Koordynator programu.   

3. Program będzie realizowany od 11 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku. 

§ 3 

1. Funkcję Ambasadora mogą pełnić studenci studiów jednolitych magisterskich, a także I i II 

stopnia, zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych wszystkich kierunków 

uruchomionych na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie.  

2. Ambasadorzy wybierani są w drodze konkursu. Kandydaci na Ambasadorów zobowiązani 

są do wypełnienia formularza, dołączenia CV oraz udzielenia krótkiej odpowiedzi na zadanie 

konkursowe. 

3. Zadanie konkursowe brzmi następująco: Wyobraź sobie, że jesteś Wydziałowym 

Ambasadorem Sportu AZS UMCS. Zaplanuj akcję promocyjną, podczas której 

zaprezentujesz innym studentom ofertę sportową Klubu Uczelnianego AZS UMCS Lublin. 
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Opisz krok po kroku działania, jakie podejmiesz aby zorganizować przedsięwzięcie, a także 

jakiego wsparcia potrzebowałbyś ze strony Klubu. Wskaż także jakie ewentualne przeszkody, 

które mogą pojawić się na Twojej drodze i jak byś sobie z nimi poradził. Wydarzenie 

powinno uwzględniać sytuacje epidemiologiczną w Polsce.  

4. Decyzję o wyborze Ambasadora podejmuje Zarząd Klubu przy współpracy z Zarządem 

Uczelnianym Samorządu Studentów UMCS, biorąc pod uwagę doświadczenie kandydata we 

współpracy z organizacjami studenckimi, staranność i estetykę dokumentów aplikacyjnych 

oraz pomysłowość i aspekty praktyczne rozwiązania zadania konkursowego. 

5. Zgłoszenia do programu trwają do 18 stycznia 2021 r.  

§ 4 

Do obowiązków Ambasadora należy: 

a) Dbanie o dobry wizerunek i reprezentowanie Klubu Uczelnianego AZS UMCS  

w środowisku akademickim, 

b) Kontaktowanie się z organizacjami studenckimi, kołami naukowymi, biurami karier 

i innymi podmiotami w celu nawiązania współpracy, 

c) Aktywne uczestniczenie w wydarzeniach związanych ze sportem (np. mecze, eventy), 

podczas których promowana jest oferta sportowa Uniwersytetu, 

d) Sygnalizowanie potrzeb studentów w zakresie poszerzania oferty sportowej Uniwersytetu, 

e) Wykonywanie innych czynności związanych z aktualizowaniem i rozpowszechnianiem na 

uczelni informacji o ofercie sportowej Uniwersytetu,  

f)  Inicjowanie i wdrażanie innych działań promujących Klub Uczelniany AZS UMCS, 

g) Aktywne promowanie AZS UMCS Lublin w mediach społecznościowych (np. Facebook, 

Instagram),  

§ 5 

1. Ambasadorzy zobowiązani są do przesyłania co miesiąc Koordynatorowi programu raportu 

informującego o zrealizowanych działaniach na adres mailowy: biuro@azs.umcs.pl  

2. Ambasadorzy   zobowiązani   są  do   aktywnego   udzielania   się  w  grupie  Ambasadorzy 

AZS UMCS na portalu Facebook, w celu dzielenia się pomysłami, informacjami 

o podejmowanych    na    wydziałach    inicjatywach,    planami    działań    promocyjnych    

oraz współtworzenia materiałów na fanpage AZS UMCS Lublin. 
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3. Wydziałowy Ambasador Sportu AZS UMCS otrzymuje:                                                                                   

a) Materiały informacyjne i promocyjne,                                                                                                       

b) Odzież klubową, 

c) Wsparcie techniczne oraz organizacyjne  przy tworzeniu akcji promocyjnych, 

§ 6 

1. Za właściwe wykonywanie obowiązków Ambasadora Sportu przez cały okres trwania 

programu Ambasador może uzyskać jednorazowe stypendium, wypłacane pod koniec trwania 

okresu programu. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd Klubu. 

2. Kwota stypendium wynosi 500 zł brutto. 

§ 7 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 stycznia 2021 roku.  
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