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Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013

Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego.

l) Dane o fundacji:

Nazwa: FUNDACJA "ALEJA GWIAZD SPORTU"

Siedziba, adres: 84-120 Władysławowo, ul. Przemysłowa 14

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 23.07.2001 rok

NrKJ{S: 0000030115 Nr Regon: 192055816

Od lipca 2009 roku Fundacja otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego.

2) Dane dotyczące członków zarządu fundacji wg wpisu w rejestrze sądowym:

1. Jerzy Szczepankowski - Prezes

2. Paweł Szczepankowski - Dyrektor

3) Cele statutowe fundacji:

- popularyzacja sukcesu polskiego sportu,

- promowanie idei sportu wśród młodzieży

propagowanie idei "fair play", idei olimpijskiej, sportu amatorskiego

i wypoczynkowego

fundowanie stypendiów dla młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo

promocja miasta Władysławowa

4) Realizacja celów statutowych:

W roku 2013 Fundacja wzorem lat ubiegłych realizowała swoje cele statutowe, wśród

których podstawowym zadaniem była popularyzacja sukcesów polskiego sportu oraz

promocja miasta Władysławowa i Województwa Pomorskiego.



W roku 2013 w/w zadania Fundacja zrealizowała poprzez:

a) powołanie Kapituły dokonującej wyboru uhonorowanych sportowców

b) zorganizowanie w dniu 29 czerwca 2013 roku, pod honorowym patronatem Marszałka

Senatu RP Pana Bogdana Borusewicza, XIV Festiwalu Sportu Władysławowo 2013,

podczas którego:

- dokonano odsłonięcia 5 gwiazd w Alei Gwiazd Sportu. W roku 2013 uhonorowani

zostali:

1. Janusz Pawłowski - dżudoka

2. Krystyna Chojnowska-Liskiewicz - żeglarka

3. Piotr Małachowski - lekkoatleta, rzut dyskiem

4. Anita Włodarczyk -lekkoatletka, rzut młotem

5. Tomasz Majewski -lekkoatleta, pchnięcie kulą

- zorganizowano turniej tenisa ziemnego z udziałem Gwiazd Sportu i VIP-ów

- zorganizowano bieg o puchar Burmistrza Miasta Władysławowa

- zorganizowano pokazowy mecz piłki nożnej przy udziale drużyn samorządowców i

"Przyjaciół Cetniewa"

c) w dniu 31.10.2013 roku zorganizowano wieczornicę z udziałem młodzieży, poświęconą

zmarłym sportowcom, uhonorowanym w Alei Gwiazd Sportu.

Działania te miały za zadanie przybliżyć mieszkańcom i turystom wybitne postacie

sportu, rozsławić sukcesy polskich sportowców, propagować idee ciężkiej i uczciwej pracy,

zgodnie z zasadą "fair-play", jako drogi do osiągnięcia sukcesu w sporcie i w życiu

codziennym, promować zdrowy tryb życia.

Obok zadań statutowych Fundacja w 2013 roku prowadziła działalność gospodarczą

polegającą na dzierżawieniu terenu użyczonego przez Urząd Miasta Władysławowa oraz

świadczeniu usług marketingowo-reklamowych, z czego dochód przeznaczany jest na

działalność statutową.
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