Na temelju.članka 13. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj74/2014) i čl. 14. Zakona o sportu („Narodne
novine“ broj 71/06/, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15), Osnivačka Skupština Udruge Društva sportske
rekreacije „In motu“ na sjednici održanoj 11.07.2017. godine, u Zagrebu, donijela je

STATUT
DRUŠTVA SPORTSKE REKREACIJE „IN MOTU“

I. OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se Statutom uređuje naziv Udruge, naziv na stranom jeziku, sjedištu Udruge; zastupanje, izgled pečata Udruge;
područja djelovanja Udruge sukladno ciljevima; djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi Udruge; gospodarske
djelatnosti Udruge; način osiguranja javnosti djelovanja Udruge; uvjeti i način učlanjivanja u Udrugu, prestanak
članstva, prava, obveze i odgovornost članova, stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova; tijela
Udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata u tijelima
upravljanja te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izbor i opoziv likvidatora Udruge; prestanak
postojanja Udruge; imovina Udruge, te način stjecanja i raspolaganja imovinom Udruge; postupak s imovinom u
slučaju prestanka Udruge; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge i druga pitanja od značaja za
Društvo sportske rekreacije (skraćeno:DRS) „In motu“.

Članak 2.
Naziv Udruge glasi: Društvo sportske rekreacije „In motu“
Skraćeni naziv Udruge glasi: In motu
Članak 3.
Sjedište Udruge je u Zagrebu.
Udruga djeluje na području Grada Zagreba.
Članak 4.
Udrugu zastupa Predsjednik Društva.
Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.
Članak 5.
Udruga ima pečat.
Pečat Udruge je prvokutnog oblika s upisanim tekstom DSR IN MOTU.
Pečat čuva i ovlašten ga je koristiti predsjednik Udruge i drugi članovi Udruge koje on ovlasti.

II. CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA, CILJANE SKUPINE I DJELATNOSTI UDRUGE
Članak 6.
Ciljevi Udruge su: poboljšavanje i unaprjeđenje psihofizičkih sposobnosti i zdravlja mladih i odraslih osoba,
tjelesnim vježbanjem i sportskim aktivnostima.

Područje djelovanja sukladno ciljevima Udruge
Članak 7.
Područje djelovanja Udruge sukladno cilju je SPORT.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge
Članak 8.
Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge su:
-

organiziranje slobodnih aktivnosti;
sportska priprema i poduka;
sportska rekreacija;
promocija sporta i zdravog načina življenja;
organiziranje i provođenje rekreacijskog vježbanja;
organiziranje i provođenje sportsko rekreativnih natjecanja i sportsko rekreativnih priredbi;
organiziranje sportskih edukativnih projekata i programa za poticanje bavljenja sportom i tjelesnim
vježbanjem;
razvoj motoričkih i funkcionalnih sposobnosti i unaprjeđenja zdravstvenog statusa odraslih;
organiziranje i provođenje rekreativnog vježbanja mladeži i odraslih;
sudjelovanje na domaćim i međunarodnim tečajevima, seminarima i radionicama;
sudjelovanje u javnim medijima radi poticanja odraslih i mladih na unaprijeđenju zdravstvenog
statusa.

