Stowarzyszenie Survivalu Górskiego „SZKOŁA TYGRYSÓW”
cele i założenia - w y c i ą g ze Statutu
_________________________________________________________________________________

Rozdział II.
Cele i sposoby ich realizacji
§7
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie
krzewienia umiejętności sztuki przetrwania (zwanej powszechnie survivalem)
zwłaszcza w zakresie inicjowania, realizowania i wspierania związanych z tym
przedsięwzięć sportowych, turystycznych, rekreacyjnych, edukacyjnych lub
kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, a także poprawa
kondycji psychomotorycznej uczestników zajęć oraz integrowanie i wspieranie
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie plenerowych warsztatów twórczych w szczególności dla
dzieci i młodzieży, w zakresie: zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych
oraz filmowych
2. organizowanie zajęć plenerowych w szczególności dla dzieci i młodzieży
o charakterze edukacyjno-sportowo-rekreacyjnym
3. organizowanie obozów i wyjazdów o charakterze turystyczno-sportoworekreacyjnym oraz obozów terapeutycznych i rehabilitacyjnych
4. organizowanie szkoleń o charakterze paramedycznym i profilaktycznym
5. organizowanie zajęć i szkoleń propagujących medycynę niekonwencjonalną,
zdrowe żywienie oraz ekologię
6. propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności
propagującą survival i ratownictwo poprzez organizację wycieczek,
wyjazdów, warsztatów i prelekcji
7. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów
8. organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych
9. prowadzenie działalności wydawniczej
10.fundowanie stypendiów
11.wielotorowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Rozdział III.
Członkowie Stowarzyszenia
§9
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna
może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a. uczestników
b. zwyczajnych
c. wspierających
§ 10
Tryb ubiegania się o członkowstwo
1. Członkiem Uczestnikiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba, bez
względu na wiek, która złoży stosowną pisemną deklarację i uzyska akceptację
Zarządu Stowarzyszenia.
2. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda pełnoletnia
osoba fizyczna, która złoży stosowną pisemną deklarację i uzyska akceptację
Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna,
osoba prawna lub jednostka organizacyjna prowadząca działalność gospodarczą
(spółka prawa handlowego, organ państwowy lub samorządowy, organizacja
lokalna, międzypaństwowa lub międzynarodowa) deklarująca pomoc
finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia, która
uzyska akceptację Zarządu Stowarzyszenia.
3.1. Każdy Członek Wspierający działa w Stowarzyszeniu przez wskazanego
przez siebie pełnomocnika lub pełnomocników.
3.2. Pełnomocnikiem Członka Wspierającego może być tylko pełnoletnia osoba
fizyczna.
§ 12
Członkowie Uczestnicy
1.

2.

Członkowie Uczestnicy mają prawo:
a. udziału w zajęciach, kursach, obozach, wycieczkach oraz wszelkich
imprezach Stowarzyszenia, do udziału w których zostaną zakwalifikowani
b. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
Członkowie Uczestnicy mają obowiązek:
a. przestrzegania Statutu i uchwał władz Zarządu
b. wspierania Stowarzyszenia w realizacji jego celów.

