
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ŁAŃCUCKIEGO 

STOWARZYSZENIA WSPIERANIA EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ GEST 

ZA ROK 2019 

 

Dane organizacji: 

Nazwa: Łańcuckie Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej „GEST” 

Siedziba: Łańcut 

Adres: Ul. 3-go Maja 25, 37-100 Łańcut 

KRS 

Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 27.04.2010r. 

Numer KRS: 0000355150 

Regon: 180562959 

NIP: 8151779505 

 

Dane członków zarządu: 

Prezes zarządu – Ewa Hołub 

Wiceprezes – Marzena Krupa 

Skarbnik – Aneta Bróż-Kielar 

Sekretarz – Monika Ziemińska 

Członek zarządu – Marcin Bujak 

Członek zarządu – Magdalena Szlachta 

Członek zarządu – Anna Ryznar-Sicińska 

 

 

 

 

 



Cele statutowe 

1. Celem Stowarzyszenia jest szerzenie i propagowanie kultury wśród dzieci 

i młodzieży, wspieranie dzieci i młodzieży, działalność związana  

z przeciwdziałaniem patologiom i uzależnieniom. 

Ponadto celem Stowarzyszenia jest współdziałanie z organami 

administracji rządowej, samorządowej, organizacjami społecznymi, 

kościołami i organizacjami kościelnymi. 

 

2. Stowarzyszenie realizuje cele poprzez: 

1) Stwarzanie warunków do intelektualnego rozwoju dzieci i młodzieży  

w różnych dziedzinach sportu, kultury, nauki, sztuki i techniki. 

2) Prowadzenie zajęć usprawniających, sprzyjających prawidłowemu 

rozwojowi fizycznemu dzieci i młodzieży poprzez wszechstronne 

propagowanie metod i technik stosowanych w zakresie kultury 

tanecznej. 

3) Organizowanie turniejów tanecznych, konkursów, przeglądów, 

wystaw, zawodów o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, 

ogólnopolskim  

i międzynarodowym. 

4) Organizowanie koncertów w celu prezentacji dorobku artystycznego 

dzieci i młodzieży. 

5) Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. 

6) Organizowanie poradnictwa, szkoleń, kursów, seminariów, warsztatów 

artystycznych i obozów kondycyjnych. 

7) Nawiązywanie współpracy oraz pozyskiwanie instytucji i organizacji 

wspierających działalność Stowarzyszenia. 

8) Promowanie talentów w dziedzinie sportu, kultury i sztuki. 

9) Organizowanie okolicznościowych imprez towarzyskich. 

10) Współprace z innymi organizacjami mającymi na celu krzewienie 

kultury, sportu i sztuki artystycznej. 

11) Realizacja wszelkich innych zadań wynikających z aktualnych 

potrzeb członków Stowarzyszenia. 

Stowarzyszenie z odpisu 1% podatku uzyskało za rok 2019 kwotę 3795,30 zł. 

W roku 2019 stowarzyszenie zorganizowało kilkukrotnie dla tancerzy zespołu 

„Iskierka” warsztaty szkoleniowe z zakresu różnych technik tanecznych 

zapraszając do Łańcuta najlepszych polskich pedagogów tańca. 

Dzięki zaangażowaniu ludzi działających w stowarzyszeniu zespół „Iskierka” 

reprezentował Łańcut na licznych konkursach i zawodach tanecznych. Brał 

również z powodzeniem udział w Krajowych Mistrzostwach w technice jazz 

dance i show dance. 



Reprezentował Polskę na Mistrzostwach Świata w Niemczech i w Ossie oraz na 

Mistrzostwach Europy w czeskiej Pradze. 

Członkowie Stowarzyszenia jak co roku zorganizowali Wigilię Zespołową na 

którą zostali zaproszeni rodzice, tancerze oraz władze miasta. 

W trakcie trwania ferii zimowych reprezentacyjne grupy tancerzy uczestniczyły 

w zimowisku artystycznym w Poroninie. 

W dniu dziecka dla wszystkich grup dziecięcych zorganizowano gry i zabawy  

z animatorami. 

Po raz pierwszy sotwarzyszenie GEST było organizatorem Konceru 

podsumowującego rok szkolny 2018/2019. Koncert odbył się w czerwcu 2019 

roku w MOSiR w Łańcucie. W koncercie brały udział wszystkie grupy tancerzy, 

a zaszczyciły nas swoją obecnością władze miasta, rodzice i rodziny tancerzy 

oraz publiczność Łańcuta i okolic. 

W ramach zadania publicnego z zakresu kultury zatytułowanego „Zakręceni na 

Taniec” zostały przeprowadzone warsztaty taneczne, realizacja tego zadania 

odbyła się w miesiącach: maj-czerwiec 2019 roku. 

Stowarzyszenie w sierpniu 2019 roku otrzymało zgodę na wykorzystywanie 

herbu miasta Łańcuta na stronach interentowych, materiałach drukowanych 

związanych z wydarzeniami kulturalnymi i artystycznymi Zespołu „Iskierka”. 

Wszystkie grupy reprezentacyjne zespołu brały udział w profesjonalnych 

sesjach zdjęciowych. Materiały z tych sesjach zostają wykorzystywane do 

promocji Zespołu w mediach społecznościowych, a także wzbogacają stronę 

internetową zespołu. 

 

 

Prezes Stowarzyszenia Ewa Hołub składa podziękowania wszystkim aktywnym 

członkom stowarzyszenia, sponsorom, darczyńcom, którzy zechcieli wesprzeć 

działalność Stowarzyszenia. 


