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larządzenie Nr 15/10
Dyrektora ARTerii - Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach

z dnia 04 listopada 2010r.

W sprawie: przeprowadzenia akcji promocji symboti narodowych

Na podstawie Ustaw z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu dziatalności
kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. Nr 13 poz 123 z 2001r. z poźniejszymi zmianami)

Zarządzam

1. Przyjęcia regulaminu przeprowadzenia akcji promocji symboti narodowych, w treści stanowiącej
zatącznik do niniejszego Zarządzenia.

2. Wykonanie Larządzenia powierzam Specjatiście ds. Promocji.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Zatącznik doZarządzenia nr 15/10
Dyrektora ARTerii

z dnia 04 listopada f010r.

Regulamin
przeprowadzenia akcji promocji symboti narodowych

1.

f.

3.

Niniejszy regutamin okreśta zasady
dla mieszkańców Gminy ornontowice

nieodptatnego przekazania ftag

4.

Cele akcji:
o Promocja symboti narodowych wśróa mieszkańców Gminy ornontowiceo Kzewienie ducha patriotyzmu i dziedzictwa historycznego wśród mieszkańców gminyo Ksztattowaniepozytywnychpostaw
. Wyposażenie wszystkich budynków z terenu ornontowic w flagi państwowe
Główne zatożenia akcji

. Akacja skierowana jest do mieszkańców Gminy ornontowiceo Zatożeniem akcji jest przekazanie jednej ftagi na jeden dom lub mieszkanie
Budynki użyteczności publicznej sąwytączone z akcji

Tryb przekazania
o Akcja przekazania ftagi odbywa się w terminach wyznaczonych przez ARTerię Centrum

Kuttury i Promocji w Ornontowicach nie rzadaej niz raz w rokur Akcja ma charakter wietotetni i wyktucza kitkukrotne otrzymanie ftagi dta danego
budynku w czasie trwania akcjio Przekazanie flagi następuje na podstawie podpisanej deklaracji ( zatącznik nr 1 do
regulaminu) przez petnoletniego użytkownika budynkuo ![ przypadku niedotrzymania warunków regulaminu i deklaracji ftaga zostanie odebranar Pracownicy ARTerii są odpowiedzialni za przeprowadzenie kontroti dotrzymania
warunków regulaminu i dektaracji.
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Zatącznik do Regulaminu nr 1

z dnia 04 tistopada f010r.

DEKLARACJA

Ja nizej podpisany/podpisana zobowiązuje się do wywieszenia na

budynku nieodptatnie przekazanej przez

ftagi państwowej podczas świąt narodowych.

Adres posesji...

Nr dowodu osobistego..

(podpis)

ImiarrrrrY........

Nazwisko

Gminę ornontowice


