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1. Cel/cele działania stowarzyszenia
zwykłego
2. Teren działania stowarzyszenia
zwykłego
3. Środki działania stowarzyszenia
zwykłego
4.
1. Celem działania Stowarzyszenia jest:
1) tworzenie materiałów filmowych w oparciu o
problematykę, miasta, regionu oraz ludzi
2) inicjowanie działań związanych z
podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji
narodowej, pielęgnowaniem polskości oraz
regionalizmu,
3) relacjonowanie wydarzeń,
4) podnoszenie świadomości o wyjątkowości miasta
jakim jest Jastrzębie-Zdrój,
5) inicjowanie działań w celu ochrony dziedzictwa
kulturowego miasta oraz regionu,
6) popularyzacja zagadnień związanych ze sztuką
filmową i fotograficzną oraz podejmowanie działań
związanych z edukacją filmową,
7) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz
współpracy międzynarodowej w dziedzinie
kinematografii
8) archiwizacja materiałów filmowych oraz
fotograficznych
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar
Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Jastrzębia-Zdroju i
województwa śląskiego. Dla realizacji celów,
Stowarzyszenie może działać na terenie innych
państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) produkcję filmów dokumentalnych, reportaży,
2) tworzenie nagrań audio/video-wywiadów z
mieszkańcami, osobami które były częścią istotnych
wydarzeń w życiu historii miasta oraz regionu,
3) organizowanie eventów, warsztatów filmowych
oraz fotograficznych,
4) organizowanie kampanii społecznych,
5) tworzenie bazy danych – materiałów filmowych
oraz fotograficznych,
6) realizowanie międzynarodowych projektów
filmowych takich jak (filmy dokumentalne,
reportaże),
7) organizowanie festiwalów filmowych.
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