
ZARZĄDZENIE NR OPS-KP.020.32.2019 

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie 

z dnia 23 września 2019 roku 

          

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr OPS-KP.020.30.2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Andrychowie z dnia 13 września 2019 roku w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu konkursu na nazwę Świetlicy                                                            

Środowiskowo–Socjoterapeutycznej Ośrodka Pomocy Społecznej                           

w Andrychowie przy ul. Metalowców 10 

 

Na podstawie § 11 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

wprowadzonego Zarządzeniem Nr 387/19 Burmistrza Andrychowa z dnia                                                              

28 czerwca  2019 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Andrychowie  

 

zarządzam, co następuje: 

§ 1  

W Regulaminie konkursu na nazwę Świetlicy Środowiskowo–Socjoterapeutycznej Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Andrychowie przy ul. Metalowców 10, stanowiącym Załącznik do 

Zarządzenia nr OPS-KP.020.30.2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie 

z dnia 13 września 2019 roku wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

             „3.Ramy czasowe konkursu: 

1) w dniach 16 września 2019 r. do  10 października 2019 r. do godziny                                  

15.00 - nadsyłanie propozycji nazw konkursowych, 

2) do dnia 15 października  2019 r. do godziny 15.00 - ocena nadesłanych 

propozycji i ogłoszenie wyników”; 

 

     2)    § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

  „3. Uczestnik składa u Organizatora pracę konkursową zawierającą propozycję 

nazwy Świetlicy wraz z uzasadnieniem wyboru nazwy w terminie do 10.10.2019r.                                   

do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do Organizatora).  Prace należy składać na 

druku Zgłoszenia do udziału w konkursie na nazwę Świetlicy, stanowiącym Załącznik 

nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz z oświadczeniami (Załącznik nr 2 do 

Regulaminu)                          w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na 

nazwę Świetlicy w Andrychowie przy ul. Metalowców 10”,  osobiście lub drogą 

pocztową”; 

 

3) § 6 ust. 8 otrzymuje brzmienie:   



           „8. Komisja  przyzna następujące nagrody: 

1) 1 nagrodę główną w postaci karnetu STANDARD (ważny do 60 dni) na kryty 

basen w Andrychowie oraz drobnych upominków. Z karnetu może korzystać 

osobiście laureat nagrody wraz z opiekunem – do wysokości wartości karnetu). 

Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z karnetu dostępne są                                        

w Regulaminie korzystania z karnetów na stronie MOSKiT: 

http://moskit.andrychow.eu/index.php/regulaminy-obiektu/ , 

2) 3 wyróżnienia w postaci biletu wstępu do Parku Dinozaurów i Rozrywki 

Dinolandia w Inwałdzie dla laureata i rodzica oraz drobnych upominków.”. 

 

§ 2 

Pozostałe postanowienia Zarządzenia OPS-KP.020.30.2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Andrychowie z dnia 13 września 2019 roku nie ulegają zmianie. 

§ 3  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

http://moskit.andrychow.eu/index.php/regulaminy-obiektu/

