Statut
„FUNDACJA ARTE CAMP”
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą „FUNDACJA ARTE CAMP” zwana w dalszej treści statutu „Fundacją”
działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach i ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez ŁUKASZA SOSULSKIEGO zwanego dalej fundatorem,
aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza§2
Fundacja działa pod nazwą „FUNDACJA ARTE CAMP”
1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
2. Fundacja może używać skróconej nazwy „FAC”
3. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Fundacja powołana zostaje na czas nieokreślony.
§3
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
2. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla
właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja może tworzyć oddziały i jednostki organizacyjne. Decyzję w sprawie ich struktur oraz
zakresu zadań wskaże Zarząd w uchwale.
4. Ministrem właściwym ze względu na zakres działania, jak i cel fundacji jest Minister właściwy do
spraw sportu i rekreacji.
§4
Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
§5
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym
się do realizacji celów fundacji.

Rozdział II. Cel i Zasady Działania Fundacji
§6
Celem Fundacji jest:

1.Aktywizacja dzieci i młodzieży do uprawiania sportu, oraz form aktywności fizycznej ze szczególnym
uwzględnieniem szeroko rozumianych sztuk walk, oraz samoobrony i obronności.
2.Wspieranie utalentowanych dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez umożliwienie startów w zawodach,
wyjazdach, zgrupowaniach.
3.Organizacja szkoleń, warsztatów, seminariów, zawodów promujących aktywność fizyczną
4.Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.
5.Wspieranie edukacji sportowej i szkolenia kadr.
6.Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport i rekreację,
7.Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
8.Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
9.Wspieranie rozwoju szkół, organizacji i placówek działających na rzecz rozwoju sportu oraz
rekreacji ruchowej.
10.Promowanie postaw i zachowań społecznych służących budowaniu społeczności opartych na
wzajemnym zrozumieniu oraz poszanowaniu tradycji i osiągnięć różnych kultur, narodów, a także
przy wykorzystaniu różnorodności wynikającej m.in. z pochodzenia, wieku lub stopnia sprawności.
§7
Fundacja realizuje swoje cele wszystkimi dostępnymi środkami, w szczególności poprzez:
1. Organizowanie treningów sportowych i rekreacyjnych dla dzieci młodzieży i dorosłych.
2. Organizowanie obozów, zgrupowań, półkolonii i innych form zapewniających opiekę podczas ferii i
wakacji szkolnych w zakresie różnorodnych dyscyplin sportowych ze szczególnym
uwzględnieniem sztuk walk, oraz samoobrony i obronności.
3. Organizowanie i udział w zawodach i turniejach sportowych na wszystkich szczeblach rywalizacji
sportowej.
4. Organizowanie pokazów i festynów, zbiórek, datków i loterii.
5. Organizowanie szkoleń trenerskich, instruktorskich i sędziowskich, kursów, zgrupowań,
seminariów szkoleniowych w zakresie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem sztuk
walk, oraz samoobrony i obronności.
6. Zakup profesjonalnego sprzętu treningowego, umożliwiającego prowadzenie zajęć.
7. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dzieci.
8. Współpracę z organami władzy państwowej i samorządowej, podmiotami gospodarczymi,
osobami fizycznymi i organizacjami pozarządowymi.
9. Pozyskiwanie sponsorów jednorazowych i stałych.
10. Pozyskiwanie darczyńców.
11. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym opracowywanie oraz publikowanie
materiałów poświęconych tematyce zgodnej z celami Fundacji,
12. Fundowanie stypendiów uzdolnionym dzieciom zwłaszcza z najbiedniejszych rodzin.
13. Promocje wolontariatu.
§8
1.Cele statutowe Fundacja realizuje poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku
publicznego.
2. Działalność nieodpłatna to:
- organizowanie zawodów i turniejów sportowych na wszystkich szczeblach rywalizacji sportowej,
- organizacja warsztatów tematycznych
- organizacja pokazów promujących i festynów,
- wydawanie publikacji popularyzujących aktywny tryb życia i kulturę fizyczną,
- organizowanie treningów sportowych i rekreacyjnych dla dzieci młodzieży i dorosłych,
3. Działalność odpłatna to:
-organizacja obozów, półkolonii i innych form zapewniających opiekę podczas ferii i wakacji
-organizowanie szkoleń trenerskich, instruktorskich i sędziowskich, kursów, zgrupowań, seminariów
szkoleniowych w zakresie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem sztuk walk, oraz samoobrony i
obronności.
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
5. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób lub instytucji, zbieżnych z
jej celami.

Rozdział III. Majątek i Dochody Fundacji
§9
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 ( słownie: tysiąc ) złotych oraz środki
pieniężne i inne mienie uzyskane lub nabyte przez Fundację w toku jej działania.
§ 10
1.

Przychody Fundacji mogą pochodzić z:
a) darowizn, spadków, zapisów
b) dotacji, subwencji, grantów,
c) zbiórek publicznych i imprez organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz,
d) depozytów bankowych oraz innych form lokowania środków pieniężnych,
e) majątku Fundacji,
f) odsetek bankowych

2.

Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie
na działalność statutową.
§ 11

W
przypadku
powołania
Fundacji
do
dziedziczenia,
Zarząd
składa
oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego
świadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
Rozdział IV. Władze Fundacji
§ 12
1. Organami Fundacji jest Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem
2. Członkom organów Fundacji przysługuje prawo zwrotu kosztów poniesionych w związku z pełnioną
funkcją, w tym kosztów noclegów, podróży oraz diet.

Zarząd
§ 13
1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Fundatora na
pięcioletnią kadencję.
2. Fundator ma prawo wejść w skład pierwszego i każdego kolejnego Zarządu.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Po upływie kadencji skład kolejnego Zarządu ponownie powoływany jest przez Fundatora.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu, a w przypadku Prezesa na ręce
Wiceprezesa Zarządu
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu
za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka Zarządu.
6. W przypadku gdy członek Zarządu nie wypełnia nałożonych na niego obowiązków,
bądź w przypadku jego rażącej niegospodarności, Fundatorowi przysługuje prawo do odwołania go i
powołania nowego członka.
§ 14
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu i jego członków należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
c. realizacja celów statutowych,
d. sporządzanie planów pracy i budżetu,
e. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
f. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
g. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
§ 15
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, na co
najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Przynajmniej raz w roku odbywa się posiedzenie w celu sprawdzenia i zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności fundacji.
5. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy członków organu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa
Zarządu.
Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych
§ 16
1. Reprezentować Fundację na zewnątrz w sprawach niemajątkowych może każdy członek Zarządu
samodzielnie.
2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa.
Rozdział. V. Postanowienia końcowe
§ 17
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu mogą dotyczyć
celów określonych w akcie założycielskim.
§ 18
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich
celów.
2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec
istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd Fundacji, bezwzględną
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 19
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra właściwego do spraw sportu i turystyki.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności
co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.
§ 20
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
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