Cele i zakres działania

§4 .
Ośrodek prowadzi działalność podstawową w zakresie upowszechniania kultury, historii,
sztuki i nauki oraz kultury fizycznej i sportu.
§5.
Celami Ośrodka są:
1/ rozwijanie i zaspakajanie potrzeb kulturowych i sportowych społeczności gminnej, 2/
przygotowanie społeczności lokalnej do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych, 3/
tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w programach kulturowych,
artystycznych i rekreacyjno- sportowych,
4/ tworzenie warunków do podtrzymywania postaw patriotycznych i kultywowania
tradycji,
5/ edukacja kulturalna i wychowywanie przez sztukę,
6/ gromadzenie , przechowywanie i udostępnianie zbiorów dziedzictwa kulturowego, w
szczególności z okresu wczesnego średniowiecza,
7/ podejmowanie innych działań, wynikających z potrzeb środowiska lokalnego.
§ 6.
Cele, o których mowa w § 5, Ośrodek realizuje w szczególności poprzez:
1/ organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania poprzez sztukę,
2/ tworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół zainteresowań,
3/ organizowanie spektakli teatralnych, koncertów, wystaw, odczytów, wycieczek,
imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
4/ tworzenie warunków do kultywowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego tradycji
narodowych oraz kultury regionalnej,
5/ organizowanie i prowadzenie różnorodnych form działalności sportowej,
6/ współpraca z podmiotami samorządowymi, pozarządowymi i innymi przy realizacji
programów kulturalno-społecznych i rekreacyjno-sportowych,
7/ organizowanie nauki języków obcych,
8/ prowadzenie zespołów, kół zainteresowań, warsztatów artystycznych,
9/ prowadzenie świetlic gminnych,
10/ przygotowywanie ekspozycji stałych i wystaw czasowych,
11/ organizowanie zajęć i warsztatów ukazujących życie średniowiecznej osady,
12/ edukację historyczną,
13/ udostępnianie skansenu „Grodzisko" zwiedzającym,
14/ podejmowanie działań związanych z promocją Gminy Grudusk

§7 .
1. Ośrodek, może na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach ,
prowadzić dodatkową działalność odpłatną, o ile działalności ta nie spowoduje
ograniczenia realizacji zadań statutowych Ośrodka.
2. Działalność, o której mowa w ust.l może być prowadzona w zakresie usługowym,
handlowym, wytwórczym i obejmować:

a/ organizowanie imprez zleconych /okolicznościowych, rodzinnych, kulturalnych,
projektów, pokazów, konferencji i szkoleń/
b/ najem dzierżawę i udostępnianie składników majątkowych Ośrodka, c/ wydawanie i
sprzedaż publikacji własnych,
d/ prowadzenie małej gastronomii i drobnego handlu z wyłączeniem napojów
alkoholowych / w tym piwa/,
e/ sprzedaż miejsc i powierzchni dla celów reklamowych.
3. Środki uzyskane z prowadzonej działalności dodatkowej mogą być wykorzystane
przez Ośrodek wyłącznie na realizację zadań statutowych.

