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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:
- organizacje pikników militarnych i imprez
historycznych,
- eksploracja terenu, poszukiwania śladów historii i
eksponatów historycznych, zgodnie z pozwoleniami
odpowiednich instytucji państwowych, krzewienie
historii oraz patriotyzmu wśród młodzieży i dorosłych,
- opieka nad miejscami pamięci narodowej,
- pamięć o polskich bohaterach oraz miejscach
związanych z historią naszego kraju,
- organizacja wycieczek edukacyjno-historycznych,
- współpraca ze stowarzyszeniami i muzeami,
- współpraca ze służbami mundurowymi,
- współpraca z grupami rekonstrukcyjnymi,
- kolekcjonowanie przedmiotów historycznych,
- ekspozycje i wystawy historyczne
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest
Rzeczpospolita Polska oraz kraje Unii Europejskiej.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- organizacje imprez oraz pikników militarnych,
- organizacja szkoleń w terenie,
- organizowanie wspólnych wyjazdów i uczestnictwo w
imprezach militarnych,
- organizowanie spotkań o tematyce historycznej,
- organizowanie poszukiwań zgodnych z prawem,
- prelekcje historyczne dla uczniów szkół i przedszkoli w
mundurach i strojach historycznych,
- promowanie historii związanej z naszym regionem,
- opieka nad pomnikami oraz tablicami pamiątkowymi
związanymi z historią naszego miasta,
- zakup i kolekcjonowanie eksponatów historycznych,
- zakup replik umundurowania i uzbrojenia
historycznego,
- zakup gablot ekspozycyjnych oraz wyposażenia
związanego z działalnością stowarzyszenia,
- zakup materiałów promujących stowarzyszenie,
- udział w inscenizacjach i rekonstrukcjach
historycznych.
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