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Centrum sportu 
Centrum Sportu Politechniki  
Łódzkiej zajmuje się realizacją  
zajęć wychowania fizycznego  
dla studentów naszej uczelni.  
Studenci zobowiązani są do 
uczestniczenia w zajęciach w-f  
na II, III i IV semestrze studiów  
i mają do wyboru zajęcia łącznie  
z 13 specjalizacji, m.in. gry  
zespołowe (piłka nożna,  
siatkówka, koszykówka), fitness, 
pływanie, ćwiczenia siłowe czy  
taniec. 
Studentom, którzy sportem lubią 
się zajmować tylko rekreacyjnie, 
Centrum Sportu oferuje  
200-metrową bieżnię tartanową, 
boisko do gry w piłkę nożną  
i koszykówkę ze sztuczną  
nawierzchnią oraz boisko do piłki 
plażowej.

Akademicki Związek Sportowy PŁ
Klub Uczelniany AZS Politechniki 
Łódzkiej jest klubem sportowym, 
umożliwiającym rozwój sportowy  
zarówno wyczynowym  
zawodnikom, jak i studentom  
pragnącym podjąć swoje pierwsze 
treningi w wielu dziedzinach  
sportowych. Klub umożliwia  
reprezentowanie Politechniki  
Łódzkiej na Akademickich  
Mistrzostwach Polski, których  
medaliści mogą liczyć na  
uzyskanie stypendium Rektora  
dla najlepszych studentów.  
Większość zajęć sekcji sportowych  
KU AZS PŁ umożliwia zaliczanie 
obowiązkowych zajęć w-f na PŁ.

Zatoka Sportu
Akademickie Centrum Sportowo-
Dydaktyczne Politechniki Łódzkiej 
„Zatoka Sportu” jest jednostką  
organizacyjną Politechniki  
Łódzkiej. To kompleks sportowy  
z dwoma basenami, w tym  
jedynym w Łodzi, krytym basenem  
50-metrowym. Studenci  
Politechniki Łódzkiej mają tu  
zajęcia w ramach wychowania  
fizycznego, a w czasie wolnym 
40-procentową zniżkę za wstęp 
na pływalnię. Oprócz strefy  
basenowej, w Zatoce Sportu jest 
kompleks ścianek do wspinaczki  
– największa ma 17 metrów  
wysokości, klub fitness oraz  
restauracja. 

Kontakt: 
Centrum Sportu Politechniki 
Łódzkiej 
Al. Politechniki 11 (bud. C4),  
90-924 Łódź 
tel. +48 42 631 28 65, +48 42 
631 28 21 
e-mail: s-3@adm.p.lodz.pl 
 
Zatoka Sportu 
Al. Politechniki 10, 93-590 Łódź 
e-mail:  
zatokasportu@info.p.lodz.pl 
www.zatokasportu.pl

Klub Uczelniany AZS  
Politechniki Łódzkiej 
Al. Politechniki 3a (bud. C15), 
90-924 Łódź 
tel. +48 42 631 28 23  
e-mail: politechnika.lodz@azs.pl 
www.azs.p.lodz.pl
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