
Cel, zasady i zakres działania Fundacji
§6

Celami Fundacji jest realizacja zadań w zakresie:
1. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej ze szczególnym podkreśleniem roli sportu
polskiego,
2. Ochrony i promocji zdrowia,
3. Wspierania sportowców po doznanych kontuzjach będących pod opieką Fundacji oraz pomoc im w powrocie do
zdrowia i pełnej formy sportowej,
3. Wypoczynku dzieci i młodzieży,
4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
5. Promocji i organizacji wolontariatu na rzecz kultury fizycznej i sportu,
6. Promocji Rzeczpospolitej Polskiej za granicą,
7. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez propagowanie i wspieranie kultury fizycznej i sportu
8. Promocja aktywnego (w tym sportowego) stylu życia oraz spędzania wolnego czasu i aktywnej turystyki
9. Rozwój, wspieranie i promocja sportów narodowych
10. Wzmacnianie lokalnych oraz międzynarodowych zespołów sportowych oraz ochrony sportowego
dziedzictwa kulturowego
11. Wspieranie budowy obiektów sportowych (stadiony, boiska, hale itp.), budynków i budowli towarzyszących ( hotele,
restauracje, itp.) oraz późniejsze zarządzanie tymi obiektami
12. Promowanie i szerzenie wiedzy na temat strategii Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu (CSR)
(Corporate Social Responsibility) i zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do kultury fizycznej i sportu
13. Integracja biznesu na rzecz wspierania społeczności lokalnych
14. Tworzenie strategii Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu (CSR) (Corporate Social Responsibility) i
public relations w zakresie kultury fizycznej i sportu

§7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Promowanie i wspieranie sportowców będących pod opieką fundacji poprzez organizowanie obozów sportowych,
wyjazdów treningowych, wyjazdów wypoczynkowych, szkoleniowych w kraju i zagranicą, wsparcie fizjoterapeutyczne,
pomoc przy doborze odpowiedniej diety, suplementów diety, promowanie samych zawodników lokalnie i globalnie.
2. Podejmowanie i wspieranie działalności pożytku publicznego i wspieranie działalności wolontariuszy w zakresie kultury
fizycznej i sportu.
3. Upowszechnianie zdrowego stylu spędzania wolnego czasu młodzieży poprzez organizację i prowadzenie zajęć
sportowych i rekreacyjnych w szkole i poza szkołą, uczelniach wyższych i poza nimi.
4. Udzielanie pomocy materialnej i innej (zwrotnej lub bezzwrotnej) sportowcom aktywnym oraz po kontuzjach.
5. Finansowanie wszelkiej pomocy i opieki medycznej i fizjoterapeutycznej dla sportowców aktywnych oraz
kontuzjowanych
5. Organizowanie wydarzeń kulturalnych i sportowych.
6. Wytwarzanie i rozprowadzanie, także poprzez sprzedaż, różnego rodzaju materiałów promocyjnych,
znaczków, symboli, gadżetów związanych z działalnością Fundacji lub innych podmiotów wspierających działania
Fundacji.
7. Honorowanie ludzi i instytucji, w tym darczyńców, wspierających działania Fundacji.
8. Gromadzenie środków finansowych i materialnych dla realizacji celów statutowych Fundacji, także
poprzez prowadzenie działalności gospodarczej.
9. Podejmowanie działań w zakresie oraz finansowanie rozwoju i promocji polskiego sportu,
10. Wspieranie, rozwój i promocję sportu, kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza
wśród dzieci i młodzieży,
11. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej poprzez upowszechnianie sportu i kultury fizycznej,
12. Upowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu jako przeciwdziałanie patologiom
społecznym,
13. Rozwój i budowę infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży oraz bazy rekreacyjno-sportowej w
tym realizację głównych celów Fundacji,
14. Udzielanie pomocy finansowej i materialnej klubom, organizacjom sportowym, indywidualnym sportowcom
pozostającym pod opieką Fundacji
15. Udzielanie pomocy materialnej młodym sportowcom, zwłaszcza wywodzącym się z rodzin o trudnej
sytuacji materialnej,
16. Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie sportu i rekreacji oraz krzewienia
kultury fizycznej
17. Promocje klubów i organizacji sportowych,
18. Promocje indywidualnych zawodników i drużyn,
19. Prowadzenie działalności gospodarczej, w tym tworzenie strategii (CSR) (Corporate Social



Responsibility) i public relations
20. Prowadzenie działalności szkoleniowej, seminaryjnej, wydawniczej i poligraficznej w zakresie
realizacji celów statutowych Fundacji,
21. Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie sportu młodzieżowego, w tym prowadzenie sekcji i
drużyn sportowych oraz szkolenie zawodników,
22. Branie czynnego udziału w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez organizacje i
stowarzyszenia sportowe krajowe i zagraniczne,
23. Szkolenie trenerów, sportowców, organizowanie kursów dokształcających i podnoszących kwalifikacje trenerów i
sportowców
24. Organizowanie, prowadzenie i finansowanie imprez o charakterze masowym związanych ze sportem i kulturą
fizyczną lub mających na celu promocję i propagowanie sportu, kultury fizycznej lub aktywnego i zdrowego stylu
życia
25. Organizowanie, prowadzenie i finansowanie rozgrywek sportowych, turniejów sportowych, konkursów
w tym organizowanych przez inne podmioty,
26. Organizowanie czasu wolnego o charakterze sportowym dzieciom i młodzieży, prowadzenie
działalności profilaktycznej,
27. Nabywanie, budowę, rozbudowę, rozwój, prowadzenie, użytkowanie, reklamę i promocję ośrodków
sportowych i rekreacyjno-wypoczynkowych oraz infrastruktury sportowej,
28. Zakup sprzętu sportowego i urządzeń służących podnoszeniu kwalifikacji sportowych
we współzawodnictwie sportowym,
29. Wypłacanie stypendiów zawodnikom biorącym udział we współzawodnictwie sportowym lub sportowcom po
kontuzjach,
30. Pomoc rzeczową i finansową (zwrotną lub bezzwrotną) zawodnikom wykazującym szczególne uzdolnienia w
kierunku sportu.

§ 8
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może współpracować i wspierać działalność innych osób
prawnych oraz fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.


