STATUT STOWARZYSZENIA FANTAZJADA
ROZDZIAL I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Fantazjada w dalszych postanowieniach statutu zwane
Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenia działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą władz naczelnych jest Wrocław.
3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem
tamtejszego prawa.
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawna. Działa na podstawie
przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn.
zm.) oraz niniejszego statutu.
5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia
swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAL II
CELE I SRODKI DZIALANIA
§2
Za główne cele swojego działania Stowarzyszenie uznaje:
1. działalność społeczna, artystyczna i edukacyjna na rzecz integracji dzieci, młodzieży i dorosłych;
2. działanie na rzecz promocji i wspierania edukacji, kultury i sportu;
3. wspieranie działań organów państwa i organizacji pozarządowych, służących promowaniu pozytywnych
wzorców rekreacji;
4. upowszechnianie wzorców aktywnego i twórczego wypoczynku;
5. inicjowanie działań propagujących życie bez zażywania środków odurzających;
6. rozwijanie kreatywności, zdolności aktorskich i wyobraźni;
7. kształtowanie pozytywnych relacji w społeczeństwie;
8. kształtowanie pozytywnego postrzegania siebie i kreatywnego rozwijania swoich zainteresowań;

9. promowanie wyrównywania szans udziału w życiu kulturalnym i społecznym osób niepełnosprawnych;
10. działanie na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym;
11. podejmowanie działań zwiększających zaangażowanie społeczeństwa w rozwiazywanie problemów
społecznych dzieci i młodzieży;
12. integracja międzypokoleniowa.
13. prowadzenie działalności odpłatnej lub nieodpłatnej w zakresie działań statutowych

§3
Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:
1. coroczną organizację Terenowej Gry Fabularnej „Fantazjada”, zwanej dalej Fantazjada;
2. realizację projektów o charakterze artystycznym i kulturalnym;
3. prowadzenie zajęć i warsztatów szkoleniowych;
4. realizacje projektów rozwijających umiejętności manualne, aktorskie i plastyczne;
5. organizowanie zajęć i imprez o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i sportowym;
6. organizowanie spotkań dla rodziców w celu przybliżania działalności Stowarzyszenia;
7. organizowanie spotkań towarzysko – rekreacyjnych w celu integracji członków Stowarzyszenia;

8. upowszechnianie idei wolontariatu oraz organizowanie wolontariuszy do realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia;
9. organizacje wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
10. wspieranie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez szkolenia i wyjazdy integracyjne w
myśl i na podstawie ustawy dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
11. promowanie efektywnych wzorców integracji międzypokoleniowej.
12. prowadzenie działalności odpłatnej.
§4
Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie może współpracować z osobami prawnymi oraz fizycznymi,
których cele i działalność nie są sprzeczne z celami Stowarzyszenia.

ROZDZIAL III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIAZKI
§5

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem
wspierającym Stowarzyszenia.

2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a)członków-nowicjuszy
b) członków zwyczajnych;
c) członków wspierających;
d) członków honorowych.
3. Nie można być jednocześnie członkiem zwyczajnym i członkiem wspierającym oraz członkiemnowicjuszem.
§6
1. Członkiem-Nowicjuszem Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna:
a) która złoży deklaracje członkostwa na piśmie;
b) wobec której nie istnieje ważna przyczyna, będąca przeciwwskazaniem do
członkostwa;
c) która poprze większość członków zwyczajnych stowarzyszenia.
2. Przyjęcie nowych członków ogłasza w swoich komunikatach Zarząd Stowarzyszenia.
3. Członkowie nowicjusze maja prawo:
a) brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie.
4. Członkowie-nowicjusze maja obowiązek:
a) brania aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
c) regularnego opłacania składek.
5. Członek-nowicjusz może zyskać status członka zwyczajnego po minimum rocznej działalności w
Stowarzyszeniu, po wykazaniu aktywnej działalności oraz regularnego opłacania składek.
6. Decyzję o zmianie statusu podejmują członkowie zwyczajni Stowarzyszenia bezwzględną większością
głosów.
7. W wyjątkowych sytuacjach na wniosek min. 3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia może dojść do
wcześniejszego głosowania w sprawie zmiany statusu.

§6
1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna:
a) która złoży deklaracje członkostwa na piśmie;
b) wobec której nie istnieje ważna przyczyna, będąca przeciwwskazaniem do
członkostwa;
c) która poprze bezwzględna większość członków zwyczajnych stowarzyszenia.
2. Nadanie statusu Członka Zwyczajnego członkowi-nowicjuszowi ogłasza w swoich komunikatach Zarząd
Stowarzyszenia.
3. Członkowie zwyczajni maja prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;

b) wypowiadania się i zgłaszania wniosków w sprawach dotyczących Stowarzyszenia;
c) podejmowania decyzji o akceptacji lub nieakceptowania zgłoszonych wniosków;
d) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
e) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie.
4. Członkowie zwyczajni maja obowiązek:
a) brania aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
c) regularnego opłacania składek.
§7
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc
finansowa, rzeczowa lub merytoryczna w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym staje się osoba, która:
a) złoży deklaracje członkostwa na piśmie;
b) wobec której nie istnieje ważna przyczyna, będąca przeciwwskazaniem do członkostwa;
c) która poprze bezwzględna większość członków zwyczajnych stowarzyszenia.
3. Członek wspierający nie posiada biernego ani czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z
głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia. Poza tym posiada takie same prawa i
obowiązki jak członek zwyczajny.
§8

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w
działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy jest przyjmowany przez Walny Zjazd Członków.
3. Członek honorowy jest zwolniony ze składek członkowskich.
4. Członek honorowy nie posiada biernego ani czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z
głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia. Poza tym posiada takie prawa jak członek
zwyczajny.
5. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania statutu Stowarzyszenia.
§9
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;

b) wykluczenia przez Zarząd:
- z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;
- z powodu notorycznego nie wywiązywania się z obowiązków członkowskich;
- na pisemny wniosek trzech członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sadu;
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa przysługuje odwołanie do Walnego Zjazdu
Stowarzyszenia.
3. Odwołanie musi być podpisane dodatkowo przez min. 3 członków zwyczajnych stowarzyszenia i zostać
wysłane na adres stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
4. W razie odwołania, decyzja o wykluczeniu nie jest prawomocna do czasu uchwały w tej sprawie Walnego
Zjazdu Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zjazdu Stowarzyszenia jest ostateczna.

ROZDZIAL IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 10

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walny Zjazd Stowarzyszenia,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykła większością głosów przy obecności co
najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze
postanowienia statutu stanowią inaczej.
§ 11

1. Walny Zjazd Stowarzyszenia jest najwyższą władza Stowarzyszenia. W Walnym Zjeździe
Stowarzyszenia biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz zaproszeni
goście.
2. Walny Zjazd Stowarzyszenia może być zwyczajny i nadzwyczajny.

3. Walny Zjazd Stowarzyszenia zwyczajny jest zwoływany przez Prezesa Stowarzyszenia raz na dwa lata, ale
nie później niż do końca grudnia.
4. Termin i miejsce obrad Prezes podaje do wiadomości wszystkich członków i umieszcza na stronie
internetowej stowarzyszenia co najmniej 30 dni przed terminem. Termin i miejsce powinny być wcześniej
skonsultowane z członkami stowarzyszenia.
5. Wraz z ogłoszeniem terminu Walnego Zjazdu Stowarzyszenia, a najpóźniej na 2 tygodnie przed zjazdem
wszyscy członkowie powinni otrzymać sprawozdanie z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
sprawozdanie finansowe i projekt budżetu na rok następny.
6. Walny Zjazd Stowarzyszenia nadzwyczajny może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływany przez
Prezesa na zasadach określonych w § 11 pkt 4:
a) z inicjatywy Zarządu,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia
Walny Zjazd Stowarzyszenia Nadzwyczajny ogłasza Prezes nie później niż w ciągu 60 dni od daty wpłynięcia
wniosku.
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności
przynajmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. Głosowanie jest jawne, chyba ze co najmniej
dwóch członków uprawnionych do głosowania zażąda inaczej.
8. Do kompetencji Walnego Zjazdu Stowarzyszenia należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
b) uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia;
c) wybór i odwolywanie Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej;

d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji
Rewizyjnej;
f) uchwalanie budżetu;
g) uchwalanie wysokości składek lub ich zniesienie;
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członków honorowych;
i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia;
j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
k) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
9. W razie braku quorum – nieobecności więcej niż 1/3 członków zwyczajnych, w ciągu tygodnia Zarząd
powinien ustalić drugi termin Walnego Zjazdu Stowarzyszenia. Drugi termin nie powinien być oddalony w
czasie więcej niż 2 miesiące od pierwszego. Informacje o tym zgodnie z § 11 pkt. 4 podaje do wiadomości
Prezes stowarzyszenia.
10. W drugim terminie decyzje Walnego Zjazdu Stowarzyszenia podejmowane są bez
względu na ilość obecnych.
§ 12
1. Zarząd jest wybierany spośród członków zwyczajnych do kierowania cala działalnością Stowarzyszenia
zgodnie z uchwałami Walnego Zjazdu Stowarzyszenia, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Prezes
wybierany jest w osobnym głosowaniu.
2. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa i wiceprezesa.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
4. Do kompetencji Zarządu należą:
a) wykonywanie i nadzorowanie realizacji uchwał Walnego Zjazdu Stowarzyszenia;
b) sporządzanie planu pracy i budżetu;
c) sprawowanie Zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;

d) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia na warunkach
określonych w § 15 pkt.3;
e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
f) przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających.
5. Do kompetencji Prezesa należy:
a) kierowanie realizacja celów Stowarzyszenia ;

b) zwoływanie Walnego Zjazdu Stowarzyszenia zwyczajnego i nadzwyczajnego;
c) zwoływanie posiedzeń Zarządu w miarę potrzeb.

6. Decyzje i uchwały Zarządu są podawane w komunikatach wszystkim członkom stowarzyszenia nie później
niż 3 dni od daty ich podjęcia.
7. Od decyzji i uchwał Zarządu członkowie zwyczajni mogą odwołać się do Walnego Zjazdu Stowarzyszenia.
Decyzje te (z wyjątkiem decyzji o wykluczeniu członków) pozostają jednak w mocy, chyba, ze Walny Zjazd
Stowarzyszenia zdecyduje inaczej.
8. W sytuacji zmniejszenia składu Zarządu poniżej 3 osób, Zarząd uzupełnia brakującą, jedna osobę przez
dokooptowanie jej do swojego składu. Decyzje podejmuje jednogłośnie.”
§ 13
1. Komisja Rewizyjna wybierana jest spośród członków zwyczajnych do sprawowania kontroli nad
działalnością Zarządu Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego i zastępcy.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu;
b) składanie sprawozdań z kontroli na Walnym Zjeździe Stowarzyszenia;
c) prawo wnioskowania o zwołanie Walnego Zjazdu Stowarzyszenia oraz zebrania
Zarządu;
d) wnioskowanie o absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia;
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zjeździe Stowarzyszenia.
4. W sytuacji zmniejszenia składu Komisji Rewizyjnej poniżej 3 osób, Komisja Rewizyjna uzupełnia
brakującą, jedna osobę przez dokooptowanie jej do swojego składu. Decyzje podejmuje jednogłośnie.
§ 14
W razie, gdy skład jakichkolwiek władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie pomiędzy Walnymi
Zjazdami Stowarzyszenia, uzupełnienie ich składu wymaga zwołania Zjazdu Nadzwyczajnego
Stowarzyszenia, chyba, że niniejszy statut stanowi inaczej.
ROZDZIAŁ V
MAJATEK I FUNDUSZE
§ 15
1. Dochodami Stowarzyszenia stanowiącymi i zwiększającymi jego majątek są w
szczególności:
a)wpływy ze składek członkowskich,

b)wpływy z darowizn od instytucji i podmiotów gospodarczych
c)wpływy z działalności statutowej
d)wpływy z darowizn, spadków, zapisów,
e)dotacje i subwencje osób prawnych
f) dochody z ofiarności publicznej.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansowa zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd po
akceptacji co najmniej polowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w
sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.
ROZDZIAL VI
POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 16
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walny Zjazd
Stowarzyszenia kwalifikowana większością głosów – (3/4), przy obecności co najmniej 3/4 uprawnionych do
głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walny Zjazd Stowarzyszenia określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o
Stowarzyszeniach.

