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25.03.2019 

1.  
Cele Stowarzyszenia to: 
1) Propagowanie i upowszechnianie kultury, sportu oraz 
kultury fizycznej, a zwłaszcza dyscypliny hokej na lodzie. 
2) Popularyzowanie kultury, sportu oraz kultury fizycznej 
poprzez organizowanie zajęć, obozów i imprez 
sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
3) Wspieranie sportu amatorskiego. 
4) Gromadzenie środków materialnych i finansowych z 
przeznaczeniem na realizację celów regulaminu 
Stowarzyszenia. 
5) Świadczenie pomocy finansowej, rzeczowej 
organizacyjnej podmiotom prowadzącym zajęcia z 
zakresu kultury, sportu i kultury fizycznej. 
6) Przyznawanie stypendiów, nagród sportowcom i 
trenerom. 
7) Organizacja oraz prowadzenie szkoleń z różnego 
rodzaju dyscyplin sportowych. 
8) Prowadzenie Stowarzyszenia. 

 
ul. Astrów 10 
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Sposób 
reprezentacji: 
„Dla ważności 

składanych 
oświadczeń woli 

w imieniu 
Stowarzyszenia 
wymagane jest 
współdziałanie 

dwóch członków 
Zarządu, w tym 

Prezesa lub 
Wiceprezesa 

działających na 
podstawie i w 

granicach 
właściwego 

umocowania 
władzy 

Stowarzyszenia” 

 
Stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 
organu kontroli 

wewnętrznej 

 
Uchwała nr 2 z 

dnia 20.03.2019 r. 
o przyjęciu 
regulaminu 

stowarzyszenia 
zwykłego  
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- 
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Sygnatura akt: 
DS.512.13.2019 

2.  
Terenem działania Stowarzyszenia jest teren całej Polski. 
Dopuszcza się również działalność poza granicami kraju. 
3.  
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1) Sprzyjanie dobrowolnemu zrzeszaniu się osób 
wyrażających wolę działania na rzecz rozwoju kultury, 
sportu i kultury fizycznej. 
2) Współpracę z organizacjami i instytucjami 
zaangażowanymi w działalność sportową. 
3) Koordynuje działalność członków Stowarzyszenia w 
celu realizacji zadań regulaminowych. 
4) Organizuje zajęcia, obozy, Szkolenia i imprezy 
sportowe i kulturalne. 
5) Współdziała z podmiotami zagranicznymi oraz 
międzynarodowymi o podobnej działalności. 
6) Tworzy i gromadzi odrębne fundusze pomocy 
sportowcom oraz podmiotom zaangażowanym w 
upowszechnianie kultury, sportu i kultury fizycznej . 
7) Pozyskuje ofiarodawców w zamian za świadczenie 
usług reklamowych. 
8) Współdziała z właściwymi organami administracji 
państwowej i samorządowej 
 
 
  

  15.10.2019 r.       Uchwał nr 1 w sprawie 
rozwiązania 
stowarzyszenia i 
wyznaczenia likwidatora z 
dnia 07.10.2019 r.  

Tomasz Czułyt   

  4.12.2019          Stowarzyszenie 
wykreślono z 
ewidencji 
04.12.2019 r. na 
podstawie Uchwały 
nr 1 z dnia 
20.11.2019 r. w 
sprawie zakończenia 
procedury 
rozwiązania 
stowarzyszenia 

 


