PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Kraków, 14 marca 2019 r.
SP-01.4222.17.2019

WYPIS
z ewidencji klubów sportowych nieprowadzących działalności
gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa

NUMER EWIDENCJI: KS/269/2019
Nazwa Stowarzyszenia: Kraków Athletics Team
Adres: os. II Pułku Lotniczego 28/38; 31-869 Kraków,
Siedziba: Kraj- RP; woj. - Małopolskie; pow. Kraków; miejsc. Kraków;

Data wpisu do ewidencji: 2019-03-14

Zarząd:
Prezes Grzegorz Sobczyk
Wiceprezes Filip Muszyński
Wiceprezes Mariusz Paś

71031204413
91042807539
88121613178

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący Małgorzata Mędrecka
Wiceprzewodniczący Wioleta Kawa

Informacja o sporządzeniu statutu
lub zmianie statutu:

75011009083
73022311603

2019-03-14

Sposób reprezentacji i zaciągania Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów
zobowiązań majątkowych: w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Klubu, w
tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, wymagane
jest współdziałanie dwóch członków Zarządu działających
łącznie.

Cel działania: Celem Klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej i
sportu we wszystkich dyscyplinach sportu wśród dzieci i
młodzieży, a także osób dorosłych wymagających
wsparcia w tym zakresie, a w tym:
a) doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności
fizycznej członków Klubu,
b) prowadzenia szkolenia sportowego,
c) zapewnianie
członkom
Klubu
możliwości
uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,
d) organizowanie współzawodnictwa sportowego,
e) uczestnictwo w imprezach sportowych,

organizowanie różnych form aktywności fizycznej,
angażowanie członków Klubu do uprawiania różnych
form aktywności fizycznej,
h) dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie
członków Klubu,
i) popularyzacja zasad sportowej rywalizacji,
j) przeciwdziałanie patologii społecznej poprzez sport,
k) integrację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym poprzez sport,
l) działalność wolontaryjna i charytatywna,
m) ochrona i promocja zdrowia poprzez sport,
n) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
o) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych,
p) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i
sportu,
q) promocji i organizacji wolontariatu,
r) przeciwdziałanie
uzależnieniom i
patologiom
społecznym,
s) działalność na rzecz organizacji pozarządowych,
t) popularyzowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i
sport poprzez działalność kulturalną, wystawowa i
sztukę.
f)
g)

Teren działania: obszar Rzeczypospolitej Polskiej

Data ostatniego WZ - wyborczego: 2019-02-21
Kadencja: 4 lata
Zaświadcza się, że ww. stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
Na podstawie art. 1 ust.l pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (T. j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1044; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2361, z 2018 r. poz. 810,1293,1592,1669,1716) pobrano
opłatę w wysokości 17 zł.
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up. PREZYDENTA MIASTA
Monika Ćhniszl
Główny Specjalista
w Wydziale Sportu

