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6.12.2016 1. Celem Stowarzyszenia zwykłego  jest krzewienie 
kultury fizycznej, sportu i krajoznawstwa wśród dzieci i 
młodzieży oraz organizowanie wypoczynku dzieci i 
młodzieży poprzez: 
a) Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, 
sportu, turystyki i krajoznawstwa, 
b) Wspieranie prowadzenia zajęć sportowych w 
różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym 
uwzględnieniem hokeja na lodzie, 
c) Uczestnictwo w różnego rodzaju 
współzawodnictwach sportowych, w tym również 
organizowanych przez inne organizacje sportowe, 
d) Szkolenie i doskonalenie kadr trenersko – 
instruktorskich i sędziowskich, 
e) Organizowanie aktywnego wypoczynku dzieci i 
młodzieży. 
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2. Terenem działania Stowarzyszenia zwykłego jest 
obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym 
uwzględnieniem miasta Jastrzębie-Zdrój i województwa 
Śląskiego. 
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  
1. Współdziałanie z organami samorządów 
terytorialnych i organami władz państwowych w celu 
zapewnienia członkom Stowarzyszenia zwykłego 
właściwych warunków do uprawiania sportu. 
1) Szkolenie  dzieci i młodzieży w hokeju na lodzie. 
2) Uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach 
sportowych rangi krajowej i międzynarodowej. 
3) Organizowanie zawodów, imprez sportowych i 
rekreacyjnych. 
4) Organizowanie działalności sportowej ze 
szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych. 
5) Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie 
prowadzonych w Stowarzyszeniu zwykłym dyscyplin 
sportowych. 
6) Sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej 
nad członkami Stowarzyszenia zwykłego. 
2. Organizację zawodów sportowych oraz uczestnictwo 
we współzawodnictwie sportowym organizowanym 
przez inne organizacje sportowe 
3. Organizację kursów, szkoleń, obozów szkoleniowych 
dla kadry instruktorsko-trenerskiej i sędziowskiej oraz 
udział w takich samych formach zajęć organizowanych 
przez inne organizacje sportowe. 
4. Organizowanie obozów, obozów sportowych, 
wycieczek krajoznawczych, rajdów wyjazdów na 
imprezy sportowe i festynów mających na celu 
upowszechnianie sportu, rekreacji ruchowej, 
krajoznawstwa a jednocześnie pozwalających 
zorganizować wypoczynek dzieci i młodzieży. 
5. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, 
instytucjami oraz organami administracji państwowej i 
samorządowej w zakresie krzewienia kultury fizycznej i 
sportu, krajoznawstwa i organizowania wypoczynku 
dzieci i młodzieży. 
6. Promowanie idei sportowego współzawodnictwa i 
rywalizacji w duchu fair play. 
7. Wspieranie działań społeczności lokalnej służących 
krzewieniu kultury fizycznej i sportu  oraz 
krajoznawstwa i organizowaniu wypoczynku dzieci i 
młodzieży tj. w dziedzinach ze sfery zadań publicznych 
określonych art. 4 ust. 1 Ustawy o działalności pożytku 
publicznego. 
8. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia 
sportowego dzieci i młodzieży w oparciu o możliwości 
bazy sportowej miasta oraz o pomoc organizacyjną i 
materialną rodziców, sympatyków i darczyńców 
stowarzyszenia zwykłego. 
9. Przygotowanie do uprawiania hokeja na lodzie. 
10. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i 
osobowości poprzez uczestnictwo w treningach 
hokejowych na lodzie. 


