
WOJT
GMIT{Y ORNCINTOWXCffi

woj. śląskic aFallDZENtE NR '| 67120{ 2
WOJTA GMNY ORNONTOWICE

z dnia 1 czerwca 20'12 r.

w sprawie prżyjęci. Egu|aminu akcji 
''omontow|GÓ 

PŻiliażna l}z|oc|om''

Na podsiawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoŻądzie gminnym (Dz.U. Nr 142 pou. 159,| z2oo1 r.
z pÓźniejszymi zmianami)

z a.r2ąd2 a m

1. Pzyiąć Regu|amin przepro\r,adzenia akqi 'omontodce Prryiazne Dzieciom., w treści stan.nfliącej zaĘcznik
nr 1 do ninieiszego Tarz&enia.

2.P|4iąć formu|aŻ karty zgbszenia mieisca prŹyjaznego dzieciom sbno\fiącej zaĘcznik
nr 2 do ninieiszego zaŻą&enia'

3. \ĄlVkonanie Zaządzenia pdvierzam DyfeKorou/iARTorii cenbum Ku|tury i Pro.nĘiw omontoflicac'|

4. 7arządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

KADC AWNY
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Zdąpznik nr 1

do 7'arz.ądzenia ttr 167 120l.2
wÓjta Gminy ornontowice

z dnia 01.06.2012r.

Regulamin akcji

,,Ornontowice P rzyiazne Dzieciom "

l. Postanowienia ogÓ|ne
1. Niniejszy Regulamin okreŚ|a szczegołowe zasady pzebiegu Akcji 'omontowice Przyjazne

Dzieciom"
2. organizatorami Akcji jest Gmina Ornontowice pod honorowym patronatem WÓjta Gminy

Omontowice.
3. Ce|em Akcji jest wyszukanie na terenie Gminy ornontowice miejsc prł11aznych dzieciom i ich

rodzicom, W szczegÓ|ności cukiemi, restauracji, instytucji kulturalnych, instytucji pub|icznych i

innych, to jest takich, w ktÓrych rodzice z małymi dziećmi będą zawsze mi|e widziani.
4. Zgłosze mogą dokonyłłłać rodziny posiadające mab dzieci, pzedsiębiorcy i przedstawicie|e

p|acowek zainteresowanych udziałem w Akcji.

ll. Przebieg Akcji.
1. Zadaniem każdego Uczestnika akcji, jest z$oszenie i dostarczenie do ARTerii Centrum Ku|tury i

Promocji w Omontowicach w terminie od dnia 1 czerwca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. na
karcie zgłoszenia stanowiącei załącznik nr 2 do zarządzenia, kandydatury miejsca przyjaznego
dzieciom, znajduiącego się na terenie gminy ornontowice, ktÓre spetnia kryteria określone w
formu|azach z$oszeniowych do Akcji, w szczegÓlnoŚci zaś:

- fir#::Łff*'U;"P;ljff:*'
posiada wyodrębnione miejsca dla dzieci (stolik z zabawkami, przyborami
p|astycznymi, książeczkami, p|ac zabaw, inne roałliązania ),
prowadzi dodatkowe działania animacyjne dla dzieci (warsztaty, zabawy. spotkania
itp.),

_'J'::;JffJ#::ilii ff T:.l:ifil# :fi 
'::ffi 

if 'n, 

"' ow| ąt ( szczeg Ó| n i e
dotyczy cukiemi i restauracji), wraz ze wskazaniem nazity Miejsca.

2. Zgfoszenie wymaga podania:

imienia i naauiska Uczestnika,
adresu e.mail Uczestnika,
m erytoryczne go uzasadn ie n i a wska zanej ka ndyd atu ry.

3. Poprzez przystąpienie do Akcji na skutek pzesłania Zgłtcszenia Uczestnik:
akceptuje Regulamin Akcji,
wyraża zgodę na publikowanie na łamach |oka|nych wyda 'Głos ornontowic., a
także na portalu www.omontowice. pl

4. ostateczną decpję o nadaniu wskazanym Miejscom tytułu "ornontowice Przyjazne Dzieciom""
podejmuje WÓjt Gminy ornontowice.

5. Listy Miejsc, ktÓrym pŻyznano Ęftuł "ornontowice Przyjazne Dzieciom"", zostaną opub|ikowane na
portalu intemetowym : www.omontowice. pl

6. Miejsca otrzymajątabliczki i naklejki z |ogiem akcji "ornontowice Przyjazne Dzipciom".
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lll. Postanowienla ko cowe:
1. Regu|amin znajduje się do wg|ądu w siedibie ARTerii Centrum Kultury i Promocji w

Omontowicach oraz na stron ie www. ornontowice. pl

2. organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdyrn czasie. Zmieniony Regulamin
będzie dostępny dla uczestnikÓw Akcji zgodnie z pkt 1 powyżei.
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ZŃącntknr 2
do Z'arządznnia nt | 67 l2o|2
wÓjta Gminy Ornontowicę

z dnia 01.06.2012r.

Karta Zgłoszen ia m i eisca prz:yiaznego dzieciom

lnformacie ooÓlne:

Naała inst1ftucji:

Adres:

Telefon:

Osoba kontaktowa:

e-mail:

KMeria obowiazkowe*:

1. Czy w budynku jest całkowlty zakaz, palenia?

2. Czy w budynku jest wyodrębniona przestrze d|a dzieci?

3. Czy dysponują pa stwo materia|ami do zabawy d|a dzieci

(np. ksiąieczki, kredki, zabawki itp.)?

4. Czy w budynku jest podiazd umoż|iwiający wjazd wÓzkiem?

Dodatkowe informacie:*

5. Czy w budynku jest mieisce pzystosowane do przewinięcia niemow|aka?

6. Czy w budynku jest miejsce d|a mam karmiących piersią?

7. Czy przestrzeri d|a dzieci ma zaaranżowandeko|ogiczne roałtięania?

Jeś|i tak, to prosimy o opis:

8. Czy wystroj wnętrza d|a dzieci ma ciekawe roal ęania?
Jeślitak, to prosimy o opis:

NIE

n
n
n
n

n
u
n

TAK

n
n
n
n

u
n
n

nn
9. |nne udogodnienia lub p1opozycje dla rodzicÓw zmaŁymi dziećmi (np.: animator zabaw, prasa d|a

rodzicÓw i dzieci, itd.)
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