
1 Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego                   

2 Terem działania stowarzyszenia zwykłego

3 Środki działania stowarzyszenia zwykłego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest 

obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym 

uwzględnieniem gminy Kadzidło, powiatu 

ostrołęckiego i województwa mazowieckiego. 

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej.
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16.01.2019 r. 1. Celem działania Stowarzyszenia jest:

1. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji 

narodowej, ludowej, pielęgnowanie polskości 

oraz rozwoju świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej.

2. poszerzanie grona miłośników i sympatyków 

tańca ludowego.

3. opieka organizacyjna, finansowa i 

merytoryczna nad Zespołem Folklorystycznym 

„Kurpianka”.

4. wychowywanie członków Zespołu 

Folklorystycznego „Kurpianka” w duchu 

zrozumienia i poszanowania wartości tradycji i 

kultury ludowej oraz jej twórców.

5. rozwijanie zainteresowań i zdolności 

artystycznych członków Zespołu 

Folklorystycznego „Kurpianka”.

6.  popularyzowanie działań i dokonań Zespołu 

Folklorystycznego „Kurpianka”.

7. propagowanie polskiego folkloru, tańca, 

pieśni, muzyki, na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz popularyzowanie polskiej 

twórczości w zakresie folkloru poza granicami 

kraju.

8.  upowszechnianie i rozwijanie w 

społeczeństwie wiedzy o twórczości ludowej.

9.  wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej, sportu i turystyki.

10. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 

społecznym.

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. organizowanie zajęć tanecznych, koncertów, 

przeglądów, konkursów, festiwali o zasięgu 

lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

2. propagowanie tańca i pieśni ludowych w 

kraju i za granicą.

3. współudział w organizacji krajowych i 

zagranicznych występów zespołów tanecznych.

4. propagowanie i organizowanie wymiany 

międzykulturowej w szczególności poprzez 

organizację wyjazdów, warsztatów tanecznych i 

muzycznych.

5. działanie na rzecz wzmocnienia więzi 

międzyludzkich i międzypokoleniowych w 

szczególności poprzez organizowanie imprez 

integracyjnych, promocyjnych, kulturalnych i 

sportowych.

6. działalność wydawniczą, wystawienniczą i 

prasową.

7. współpracę z organami administracji 

publicznej oraz innymi instytucjami i 

podmiotami o podobnych celach działania.

8. organizowanie różnych form wypoczynku 

zwłaszcza dla  dzieci i młodzieży.

9. wspieranie i promowanie istniejących 

zespołów folklorystycznych oraz pomoc w 

organizowaniu nowopowstających zespołów.

10. udzielanie wszelkiej pomocy twórcom i 

artystom ludowym gminy.

11. występowanie do władz państwowych i 

samorządowych z wnioskami w zakresie 

istotnych spraw społecznych, kulturalnych i 

gospodarczych dla gminy oraz gromadzenie 

środków materialnych, które posłużą realizacji 

celów statutowych.

12. prowadzenie innych działań sprzyjających 

realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Kadzidło,                     

ul. Księdza                                       

Mieszki 21,                                      

07-420 Kadzidło

Przedstawicielem i osobą uprawnioną do 

reprezentowania Stowarzyszenia jest: 

Paweł Sławomir Łaszczych.
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