
Shoqata “Maraton Albania”  Nr. 0000XX 

Regjistrimi  si person juridik i shoqatës “MARATON ALBANIA” është kryer me Aktin e Themelimit Nr. 532,  Datë 

30.04.2019, Nr. Vendimi 6255  Datë 24.05.2019, i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tirana – Albania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Objekti i shoqatës janë, bashkimi vullnetar  i  njërëzve te thjeshte, sportistë, persona fizikë, juridikë, intelektualë, 

specialistë të fushave të ndryshme që  ushtrojnë vrapimin  me ecje, ecje sportive, vrapim aerobik, mini maratonë, 

gjysëm maratonë, maratonë , ultra maratonë, trialton, vrapim shpejtësie, pjesëmarja në gara  dhe evente me karakter 

sportiv, evidentimin e vlerave  kulturore sportive  në te gjithë rrethet e Shqipërisë. 

The object of the association is the voluntary union of ordinary people, athletes, physical persons, legal persons, 

intellectuals, specialists of various fields who practice jogging, walking, aerobics, mini marathons, semi marathons, 

marathons, ultra marathons, trialton , speeding race, participation in races and sports events.  The object of the 

association is also the identification of cultural sports values in all the districts of Albania. 

Shenim: Aplikimi për kërkesë anëtarësim në shoqatën “Maraton Albania” është i vlefshëm me fotokopje të dokumentit të identitetit dhe foto. 

dhe përgjësia e vërtetësisë për të dhënat e deklaruara apo dorëzuara  bie mbi aplikantin. 

 

 

 

EMRI / NAME 

MBIEMRI / SURNAME 

GJINIA / GENDER 

MASHKULL/MALE 

FEMER/FEMALE 

NR.PERSONAL / PERSONAL NO 

VENDLINDJA / PLACE OF BIRTH 

ADRESA / ADDRESS 

NR.TEL/ TEL.NUMBER 

ADRESA - EMAIL 

Lloji I Vrapimit / RUNNING CATEGORY) 

 MARATHONE GJYSEM (half) MARTHONE MINI MARATONE 

DATE  APLIKIMI / APPLICATION DATE 

) 

 

KATEGORIA / CATEGORY 

 
AMATORE/ AMATEUR PROFESIONISTE / PROFESSIONAL  VETERAN 

Foto e aplikantit 

FORMULAR APLIKIMI/ APPLICATION FORMULAR 

DATE LINDJA / DATE OF BIRTH 

AFTESI TE KUFIZUAR 

ULTRA/TRIAL MARATON 
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Shoqata   ”MARATON ALBANIA’, është një shoqatë sportive, jo qeveritare, 

jofitimprurese,gëzon liri dhe autonomi të veprimit në përputhje me, Statutin, 

dhe Programin e saj,  e pavarur nga politika  që ushtron veprimtarinë e saj 

në Tiranë dhe në të gjithë Shqipërinë.  

Shoqata jo fitimprurëse « MARATON ALBANIA » , është  themeluar me 

vullnet e lirë nga një grup anëtarësh, dhe është  një shoqatë jo 

fitimprurëse.Shoqata ka karakter sportiv. Regjistrimi si person juridik  i 

Shoqatës  “MARATON ALBANIA” është kryer në bazë të Ligjit nr.8788, datë 

07.05.2001 ‘Për organizatat jo fitimprurëse’, si dhe Ligji nr. 8789, datë 

07.05.2001 ‘Për regjistrimin e organizatave jofitimprurëse’ 

Ndërgjegjësimi dhe përfshirja e të gjithë kategorive të ndryshme  të  njërëzve 

për  t’u ushtruar sistematikisht në mënyrë të ndërgjegjëshme me ecje, me 

vrapim aerobik, si një ndër aktivitetet fizike  me efektshmëri të lartë e te 

gjithanshme jetësore, me vlera  zhvilluese, profilaktike, dhe kurimi 

shëndetësor me qëllim të përmirësimit për një jetë sa më aktive dhe rendiment 

me të lartë mendor ,fizik  shëndetësor, profesional.  

Shoqata kërkon të ideoje, të krijojë, të  drejtojë, të ndërgjegjësojë e të 

aktivizojë në këtë lëvizje sportive masive një numër sa më të madh njërëzish 

pavarësisht nga mosha, gjinia, shkalla e zhvillimit fizik,mendor, sportiv dhe 

shëndetësor. 

 Të zhvillojë konsulence teknike profesionale për përmirësimin e 

stërvitjes indiviuale të anëtarëve. 

 Të organizojë, të drejtoje e zhvilloje aktivitete sportive, në nivel 

vendor, kombëtar dhe ndërkombëtar. 

 Shoqata  do të  promovojë interesat e anëtarëve të vet në Shqipëri 

dhe jashtë saj . 

 Shoqata do të botoje  revistë periodike dhe materiale 

prapagandistike me interes. 

 Fushata ndërgjegjësimi  dhe sensibilizimi. 

 Lobing me aktorë të ndryshëm në nivel lokal, rajonal dhe më 

gjerë. 

 Leksione, Seminare dhe konferenca kombëtare dhe rajonale. 

 Aktivitete në praktikë në mbështetje të  aktiviteteve sportive. 

 Aktivitete të reklamimit të veprimtarisë në përputhje me qëllimet 

e  shoqatës. 

 Trajnime dhe shoqërime të ndryshme të grupeve të interesit dhe 

personave me aftësi të kufizuar. 

 Bashkëpunime me aktorë të tjerë brënda dhe jashtë Shqipërisë 

me qëllime të përbashkëta sportive. 

 Aktivitete promovuese të aktorëve të ndryshëm për identifikimin 

e  vlerave sportive te vrapimit maraton. 

 Prodhime,publikime,dokumentarë, reportazhe duke ruajtur te 

drejtën e autorit mbi programe audiovizuale. 

 Botime periodike të ndryshme që janë të lidhura ngushtë  në 

mbështetje  te  vlerave sportive te vrapimit.  

 Per realizimin e programit te saj shoqata do te kerkoje ndihme e 

bashkepunim jo vetem brenda vendit por edhe nga individe dhe 

shoqata te tjera homologe  jashte vendit.  

Shoqata e ka të ndaluar  shpërndarjen e fitimeve midis anëtarëve të saj.  

Shoqata e ka të ndaluar mbledhjen e të ardhurave dhe çdo lloj pagese nga të 

tretë nga pjesëtarët e saj në emër dhe pa dijeninë e kryesisë së shoqatës.  

Anëtar i shoqatës mund të jetë çdo qytetar pa dallim bindjesh, besimi apo 

kombësie, mjafton të pranojë programin dhe statutin.Të ketë mbushur 

moshën 18 vjeç. Miratimi i kërkesës për aplikim anetarësimi në shoqatë bëhet 

nga mbledhja e këshillit drejtues. 

Në kërkesën për anëtarësim në shoqatë përcaktohet data e anëtarësisë, pagesa 

e regjistrimit fillestar,si dhe një deklaratë ku kërkuesi bie dakort të veprojë 

në përputhje me ligjin, statutin dhe rregullat e tjera të shoqatës. Anëtari i ri, 

rregjistrohet në librin e shoqatës,paiset me kartë elektronike anëtarësimi, 

email, I hapet rubrika personale e në faqen web të publikimit te aktivitetit të 

shoqatës në rrjetet sociale në internet. 

Anëtarësimi në shoqatë konsiderohet  i kryer vetëm pas miratimit nga këshilli 

drejtues i shoqatës.Kuota  fillestare e regjistrimit do të jetë 2000 lekë, (paisja 

me kartë  anëtarësimi dhe shërbimet individuale per hapjen e llogarive 

personale në faqen e internetit te shoqatës) ndërsa kuota vjetore do të jetë 

1000 Leke ( njëmijë ). Këto kuota janë të ndryshueshme me vendimin e 

kryesisë së shoqatës. 

E  drejta për të dhënë dorëheqjen është e garantuar, por me kusht që të jetë 

paraqitur me shkrim tre muaj para  në një nga organet drejtuese të shoqatës. 

Anëtarët e shoqatës kryejnë pejodikisht kontrollin shëndetësor, dhe 

paraqesin raportin shëndetësor të ushtrimit të vrapimit pranë kryesisë së 

shoqatës dhe në çdo rast garantimi i shëndetit të individëve të saj  bie mbi 

anëtarët e shoqatës. 

“MARATON ALBANIA” association is a non-governmental , non-profit 

sports association, that has the freedom and autonomy to act in accordance 

with its Statute and Program. The association carries out its activities in 

Tirana and all over Albania.  

The non profit association “MARATON ALBANIA” was founded with free 

will by a group of members and is a non profit association. The association 

has a sporty character. Registration as a legal entity of the “MARATON 

ALBANIA” association was carried out according to Law No. 8788, dated 

07.05.2001, “On Non-Profit Organizations”, as well as Law No.8789 , dated 

07.05.2001 “On the Registration of Non-Profit Organizations”. 

Awareness and involvement of all different categories of people to be 

systematically exercised with walking, aerobic jogging as one of the most 

effective and comprehensive physical activity with developmental, 

prophylactic, and cure health care in order to improve for a more active life 

and higher mental, physical, and professional performance. 

The Association seeks to create, create, direct, raise awareness and activate in 

this massive sport movement a greater number of people regardless of age, 

gender, degree of physical, mental, sports and health development. 

 To develop professional technical consultancy to improve the 

individual training of members. 

 Organize and develop sports acitivites at local, national and 

international level. 

 The association will promote the interests of its members in 

Albania and abroad. 

 The association will publish periodical magazines and material of 

interest. 

 Awareness raising campaign. 

 Lobing with various actors locally , regionally and beyond. 

 National and regional lectures, seminars and conferences. 

 Activities in practice in support of sporting activities. 

 Activities for advertising the activity in accordance with the goals 

of the association. 

 Various trainings and associations of interest groups and people 

with disabilities. 

 Cooperation with other actors within and outside of Albania with 

common sports goals. 

 Promotional activities of various actors for the identification of 

sports marathon values. 

 Productions, publications, documentaries, reportage by 

preserving copyright on audiovisual programs. 

 Various periodicals that are closely related to the support of 

running sports values. 

 For the implementation of its program, the association will seek 

assistance and cooperation not only within the country, but also 

from individuals and other homologous associations abroad.  

The association has forbidden the distribution of profits among its members.  

The association prohibits collecting revenues and any payments from third 

parties and without knowing the chairmainship of the association. 

A member of association can be any citizen without distinction of faith or 

nationality, it is enough to accept the program and the statute. He must be 18 

years old. The approval of the application for association membership is done 

by the meeting of the steering council.  

In the application for membership in association is determined the 

membership date, the fee for the initial registration and a statement where the 

applicant agrees to comply with the law, statute and other rules of the 

association. The new member is registered in the association’s book , has an 

electronic membership card, email. A personal section is opened on the 

website of the publication of the activities of the association on social 

networks. 

Membership in the association is considered to be carried out only after 

approval by the board of directors of the association. The initial registration 

fee will be 2000 leke (membership card and individual services for opening 

personal accounts on the association’s website) while the annual fee will be 

1000 leke (one thousand). These fees are variable with the decision of the 

chairmainship of the association. 

The right to resigned is guaranteed , but provided that it has been submitted 

in writing 3 months in advance to one of the governing bodies of the 

association.  

The members of the association carry out the medical examinations and 

present the health report of the running exercise at the head of the association 

and in any case, guaranteeing the health of its individuals falls on the members 

of the association. 


