STATUT
Stowarzyszenia "Krav Maga" Polska
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1.
1. Stowarzyszenie Krav Maga Polska zwane dalej "Stowarzyszeniem" posiada
osobowość prawn.
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
§2.
Terenem dzialania Stowarzyszenia jest obszar całego kraju, a siedzibą władz jest miasto
Poznań
§3.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy spoełcznej czonków. Do prowadzenia
swych spraw może zatrudniać pracowników.
§4.
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach
szczegółowych.
§5.
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o
tym samym lub podobnym profilu działania.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. l, bądź wystpieniu z nich
decyduje Walne Zebranie Czonków większością kwalifikowaną, co najmniej 2/3
gosów czonków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Czonków.

Rozdzia II
Cele i sposoby działania
§ 6.
Celem Stowarzyszenia jest:
1. dbałość o prawidowy rozwój fizyczny dzieci, młodzieży i osób dorosłych
ukierunkowany na ksztatowanie prawidłowych postaw moralno - etycznych w
oparciu o szkolenie z samoobrony i walki wręcz
2. ochrona praw każdego człowieka do obrony własnego życia, zdrowia i mienia,
3. kształtowanie opinii i ocen dotyczących sportów i sztuk walki oraz systemów walki
wręcz i samoobrony,
4. upowszechnianie wiedzy o systemie samoobrony i walki wręcz z "Krav Maga"
5. popularyzacja zasad skutecznej samoobrony na bazie systemu "Krav Maga"

6. współudział w inicjowaniu i koordynacji przedsięwzięć o charakterze szkoleniowym
i popularyzatorskim dotyczcych samoobrony i walki wręcz,
7. pielęgnowanie tradycji wychowania w duchu poczucia własnej wartości i
podejmowania wysiłków w celu wyeliminowania agresji z relacji pomiędzy ludźmi
na całym świecie bez względu na rasę religię i poglądy polityczne,
8. rozwój wiedzy na temat współczesnych zagrożeń agresj w relacjach
międzyludzkich i sposobów im przeciwdziałania,
9. prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i propagatorskiej
obejmującej problematykę sportową i sztuk walki, zapobieganiu i przeciwdziałaniu
agresji w poczuciu odpowiedzialności za życie i zdrowie wałsne oraz drugiego
człowieka,
10. udzielanie pomocy osobom fizycznym i organizacjom, których działalność jest
zbieżna z celami Stowarzyszenia KRAV MAGA Polska,
11. prowadzenie poradnictwa w zakresie ujętym w punkcie 9. niniejszego rozdziau,
12. organizowanie życia koleżeńskiego ludzi o poglądach zbieżnych z celami
statutowymi Stowarzyszenia.
§7.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. popularyzację wiedzy o systemie KRAV MAGA, sportach i sztukach walki oraz
współczesnych zagrożeniach agresj w kontaktach międzyludzkich, podnoszenie
sprawnoci fizycznej czonków Stowarzyszenia ze szczególnym naciskiem na
kształtowanie ich etyki społecznej,
2. współudział w inicjowaniu i koordynacji badań których celem jest wdrożenie
systemu KRAV MAGA do programów nauczania i szkolenia placówek, instytucji i
jednostek, które z racji realizowanych celów i zadań obejmują swoich członków
szkoleniem z samoobrony i walki wręcz,
3. upowszechnianie wiedzy o systemie KRAV MAGA, innych systemach samoobrony i
walki wręcz oraz sportach walki,
4. obrona interesów kadry instruktorskiej i trenerskiej walki wręcz,
5. organizowanie kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów,
seminariów, itp. obejmujcych szeroko rozumianą tematykę ujętą w punkcie 9.
par.6 i punkcie 1. par.7.
6. współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi
działalnością Stowarzyszenia,
7. opiniowanie wybranych form działalności związanych tematycznie z obszarem
działalności Stowarzyszenia,
8. popieranie i rozwijanie inicjatyw zbienych z celami statutowymi Stowarzyszenia,
9. kultywowanie tradycji związanych z powstaniem i rozwojem sztuk i sportów walki
ze szczególnym uwzględnieniem systemu KRAV MAGA,
10. udzielanie pomocy osobom i organizacjom, które identyfikują się z celami
działalności Stowarzyszenia,
11. współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
12. występowanie z wnioskami i postulatami, ktore z punktu widzenia czonków
Stowarzyszenia będą miały korzystny wpływ na realizację jego celów statutowych.
Koniec wyciągu ze Statutu.

