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1. Cele stowarzyszenia to:
1) Promocja, popieranie, popularyzacja, organizacja
oraz ułatwianie dostępu do uprawiania strzelectwa
rekreacyjnego, sportu strzeleckiego i
kolekcjonerstwa broni palnej i innej, kusz, amunicji
lub militariów oraz rekonstrukcji historycznych;
2) Poszerzanie wiedzy i edukowanie, przede
wszystkim w dziedzinie strzelectwa rekreacyjnego,
sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni palnej i
innej, kusz, amunicji lub militariów, rekonstrukcji
historycznych oraz zasad udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej;
3) Propagowanie wartości patriotycznych i
poszanowania prawa;
4) Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności
lokalnych;
5) Wspieranie porządku i bezpieczeństwa
publicznego oraz przeciwdziałania patologiom
społecznym;

ul. Zioły 2a,
44-335
JastrzębieZdrój

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela:
Piotr Petkowski

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała nr 2
o przyjęciu
regulaminu
działalności
stowarzyszenia
zwykłego
z 02.09.2021 r.

NIE

-

-

-

Sygnatura akt
DS.512.18.2021
DS.512.18.2022

3. Środki działania
stowarzyszenia zwykłego

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest cała
Polska
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) Organizowanie lub udział w wykładach,
prelekcjach, szkoleniach, treningach, kursach,
spotkaniach, pokazach, wystawach, piknikach,
zawodach, rekonstrukcjach historycznych lub
innych imprezach zbieżnych tematycznie z celami
Stowarzyszenia;
2) Budowanie i zarządzanie narzędziami
edukacyjnymi, informacyjnymi, organizacyjnymi lub
innymi wspomagającymi cele Stowarzyszenia;
3) Zwiększanie poziomu wiedzy i świadomości
społecznej odnośnie strzelectwa, broni palnej oraz
kolekcjonerstwa broni;
4) Współpraca z innymi organizacjami lub
podmiotami, muzeami, grupami rekonstrukcyjnymi,
klubami sportowymi, a także osobami fizycznymi w
celu realizacji celów statutowych;
5) Współpraca ze szkołami, uczelniami i innymi
instytucjami oświatowo-wychowawczymi w celu
krzewienia sportu strzeleckiego wśród dzieci,
młodzieży oraz osób uczących się;
6) Uzyskiwanie, przygotowanie i utrzymanie
zaplecza technicznego, zwłaszcza systemów
informatycznych, strzelnic, strzelnic
pneumatycznych, sal wykładowych oraz miejsc
spotkań.
1.10.2021

Uchwała nr 5. w
sprawie zmiany
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego z dnia 23
września 2021 r.

