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SZ/15/2020 11.03.2020 r. 1. Cele Stowarzyszenia to:    NIE

a) Krzewienie polskiej kultury narodowej i 

ludowej w kraju i za granicą.  

 b)Prowadzenie działalności artystycznej w 

zakresie kultywowania tradycji i folkloru 

polskiego.  

c) Kultywowanie historii, tradycji i kultury ze 

szczególnym uwzględnieniem folkloru.

 d) Prowadzenie działalności edukacyjnej, 

popularyzatorskiej, kulturalnej i oświatowej.

e) Animacja wydarzeń kulturalnych 

promujących polską tradycję patriotyczną, 

folklorystyczną, ludową i religijną. 

f) Jednoczenie środowiska artystycznego i 

nieartystycznego dla harmonijnego rozwoju 

społeczności lokalnych.

 g) Rozwijanie i pomnażanie dorobku polskiej 

kultury narodowej, realizowanie, wspieranie i 

rozbudzanie inicjatyw obywatelskich na rzecz 

rozwoju społecznego i kulturalnego. 

h) Opieka organizacyjna, finansowa i 

merytoryczna nad Zespołem Ludowym 

„Chrostowiacy”. 

i) Rozwijanie zainteresowań i zdolności 

artystycznych członków Zespołu Ludowego 

„Chrostowiacy”.

 j) Popularyzowanie działań i dokonań Zespołu 

Ludowego „Chrostowiacy”.

k)Upowszechnianie i rozwijanie w 

społeczeństwie wiedzy o twórczości ludowej. 

l) Wykazywanie inicjatyw w uroczystościach i 

projektach środowiskowych, gminnych, 

powiatowych i wojewódzkich.

m)Prowadzenie różnego rodzaju działań 

mających na celu integrację społeczną i 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

mieszkańców obszarów wiejskich.

n) Promocja  i organizacja wolontariatu.

o) Inne działania na rzecz regulaminowych 

celów Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie działa na terenie 

Rzeczypospolite Polskiej i poza jej granicami.

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

a) Naukę tańca, śpiewu i muzyki.

b) Prowadzenie grup: tanecznych, śpiewaczych i 

kapeli.

c) Edukację kulturalną dzieci, młodzieży i 

dorosłych.

d) Organizowanie imprez plenerowych, 

festynów, spektakli i koncertów.

e) Organizowanie wyjazdów i wycieczek, imprez 

artystycznych, sportowo – kulturalnych, 

wystaw, festiwali, spotkań z artystami i 

twórcami ludowymi.
f)  Uczestnictwo w imprezach artystycznych, 

kulturalnych i folklorystycznych organizowanych 

przez siebie lub podmioty obce. 

g) Organizowanie wypoczynku dzieci, młodzieży 

oraz dorosłych.
h) Współdziałanie z innymi organizacjami 

społecznymi, organami administracji 

samorządowej wszystkich szczebli w celu 

realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

i) Upowszechnianie działań wszechstronnego 

rozwoju, edukacji, wychowania i promocji oraz 

zagospodarowania czasu wolnego dzieci, 

młodzieży i dorosłych.

j) Współpracę  z wszelkimi osobami i 

instytucjami o podobnych celach działania.

k) Inicjowanie i współudział w rozwoju i 

upowszechnianiu kultury na wsi w zwiększeniu 

uczestnictwa ludności wiejskiej w życiu 

kulturalnym.

l) Ochronę i promocję zdrowia.

m) Prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, 

wystaw, jarmarków, imprez okolicznościowych i 

innych form kształcących,

n) Prowadzenie świetlicy wiejskiej,

o) Prowadzenie warsztatów kulinarnych 

podnoszących umiejętności, oraz promujących 

zdrową żywność,

p) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Chrostowo 36,                   

07-405 Troszyn

Przedstawicielem i osobą  

reprezentującą Stowarzyszenie jest: 

Andrzej Orłowski

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej.
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