BUR.lV1ISTH.Z
JELCZA-LASKOWIC
ul. Witoon 24
65-220 ,Jclcz-1,uokowlce

Zarządzenie

nr BN.0050.703.2017

Burmistrza Jelcza-Laskowic
z dnia 21 listopada 2017 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Karty
Seniora w ramach Programu „Jelcz-Laskowice przyjazny Seniorom".

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz Uchwały Nr XXXVlll.278.2017 Rady Miejskiej JelczaLaskowic z dnia 29 września 2017 r., zarządzam, co następuje:

§1
Wprowadza się Regulamin uczestnika Programu „Jelcz-Laskowice przyjazny Seniorom".
§2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.
§3
Regulamin

uczestnika Programu „Jelcz-Laskowice przyjazny Seniorom" stanowi załącznik

nr 1.

§4
Wzór Wniosku o przyznanie/wydanie duplikatu/przedłużenie ważności Karty Seniora w
ramach Programu „Jelcz-Laskowice przyjazny Seniorom", stanowi załącznik nr 2.
§5
Wzór Karty Seniora stanowi załącznik nr 3.
§6
Wzór Porozumienia w sprawie przystąpienia do Programu „Jelcz-Laskowice przyjazny
Seniorom", stanowi załącznik nr 4.

§7
Zarządzenie

wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
BURMISTRZA Jelcza-Laskowic

Nr BN.0050.703.2017
z dnia 21 listopacla 2017

1·.

Regulamin uczestnika Programu „Jelcz-Laskowice przyjazny Seniorom"

Program
„Jelcz-Laskowice przyjazny
Seniorom" jest programem
przeznaczonym dla senioróv,1 zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy JelczLaskowice, którzy dzięki posiadaniu Katty Seniora, będą mogli skorzystać z promocji
przygotowanych przez Partnerów Programu.
Seniorem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba, która ukończyła
60 rok życia.
Rozdział

I
Postanowienia ogólne

§1
1.1.Program „Jelcz-Laskowice przyjazny Seniorom" jest programem działającym na
terenie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, tylko . i wyłącznie ,v punktach
wskazanych przez Partnerów, którzy przystąpili do Programu.
1.2.Dokumentem potv,1 ierdzającym udział w Programie „Jelcz-Laskowice przyjazny
Seniorom" jest Katta Seniora.
1.3.Posiadacz Karty Seniora uczestniczący V./ Programie nie może swojego
uczestnictwa przenieść na i1mą osobę.
I .4.Prawa związane z Karta Seniora nie mogą być sprzedawane, przenoszone, ani
zbywane w i1my sposób. Nie mogą być również przedmiotem żadnych innych
czy1mości z ,vyjątkiem tych, które są określone w niniejszym Regulaminie.
1.5 .Prawo do korzystania z promocji oferowanych przez Partneróvv Programu
przysługuje wyłącznie posiadaczowi karty.

Rozdział

II
Uczestnictwo w Programie
§2

2.1. Do Programu „Jelcz-LaskO\;vice przyjazny Seniorom" może przystąpić osoba,
która ukoóczyła 60 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
2.2. Wymogiem przystąpienia do Programu jest podanie danych osobowych,
wypełnienie i podpisanie wniosku o przyznanie Katty Seniora. Każdy uczestnik
Programu będzie miał prawo do wglądu do sv,1oich danych i ich poprawiania
zgodnie z Ustav,,ą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych (t.j. Dz.U. z 2016 r.
poz. 922).
2.3 .Fonnularz wniosku jest dostępny na stronie ,-vww.jelcz-laskowice.pl oraz
W\:\'W.um.jelcz-laskowice.finn.pl .

2.4.Uczestnik Programu może posiadać tylko jedną Kartę Seniora.

Rozdział

III

Wydawanie Karty Seniora

3 .1 Karta Seniora wydawana jest na wniosek.
3.2 Wzór wniosku określa zal. m 2 do Zarządzenia Burmistrza Jelcza-Laskowic nr
BN.0050.703.2017 z dnia 21 listopada 2017 r.
3.3 Wypełniony i podpisany wniosek składa się osobiście lub za pośrednictwem
poczty w Jelczu-Laskowicach na adres 55-220 Jelcz-Laskowice ul. Wincentego
Witosa 24.
3 .4 Wniosek o wydanie Karty Seniora złożony przez osobę nie będącą uprawnioną
do udziału w Programie pozostawia się bez rozpoznania.
3.5 Karta Seniora jest kartą imienną wydawaną bezterminowo.
3.6 Karta Seniora wydawana jest bezpłatnie do rąk uczestnika uprawnionego do
udziału w Programie po okazaniu dokumentu tożsamości lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość osoby.
3.7 W przypadku zagubienia lub zniszczenia Karty Seniora Uczestnik Programu
składa oświadczenie o tym fakcie.
3.8 Uczestnikowi Programu, któremu Karta Seniora uległa zagubieniu lub zniszczeniu
przysługuje prawo do złożenia wniosku o wydanie duplikatu Karty.

Rozdział IV
Realizacja promocji

4.1 Karta Seniora upoważnia do udziału w promocji wskazanych przez Partnerów
Programu.
4.2 Wykaz promocji i Partnerów dostępny jest na stronie internetowej www.jelczlaskO\vice.pl oraz w,vw.um.jelcz-laskO\:vice.fam.pl .
4.3 Aby skorzystać z promocji, posiadacz Karty Seniora zobowiązany jest ją okazać
w miejscu wskazanym przez Partnera Programu.
Rozdział

V

Utrata statusu uczestnika lub rezygnacja z Programu „Jelcz-Laskowice
przyjazny Seniorom"

5.1 Uczestnik może zostać wykluczony z Programu „Jelcz-Laskowice przyjazny
Seniorom" ze skutkiem natycluniastowym, jeżeli:
a) nie przestrzega niniejszego Regulaminu Programu,
b) poda się za inną osobę wobec Partnera Programu.
5.2 Uczestnik może w dowolnym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie
poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie i jego podpisanie.
5.3 Uczestnictwo w Programie wygasa z chwilą śmierci Uczestnika.

Rozdział

VI
Zakoiiczenie Programu „Jelcz-Laskowice przyjazny Seniorom"

6.1 Zastrzega się prawo zawieszenia lub zakończenia Programu „Jelcz-Laskowice
przyjazny Seniorom" v,,, każdym czasie.
6.2 W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Burmistrz Jelcza-Laskowic
zobowiązany jest do zamieszczenia tej informacji na stronie internetowej
www.jelcz-laskowice.pl oraz www.um.jelcz-laskowice.finn.pl, a także na tablicy
ogłoszeń w Jelczu-Laskowicach ul. Wincentego \Vitosa 24.

k

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Bunnistrza Jelcza-Laskowic
Nr BN.0050.703.2017
z dnia 21 listopada 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy
Jelcz-Laskowice

Wniosek o przyznanie/wydanie duplikatu/przedłużenie ważności karty seniora w ramach
Programu „Jelcz-Laskowice przyjazny Seniorom"

Wyrażam zgodę

na przystąpienie do Programu „Jelcz-Laskowice przyjazny Seniorom" oraz
o przyznanie/wydanie duplikatu/przedłużenie ważności karty seniora uprawniającej do .
korzystania z ulg i preferencji zapewnionych przez Realizatorów tego Programu.
wnoszę

I.

Imię

i nazwisko wnioskodawcy ...... . ....................... . ........ ..... ...... . .......... ............. .

2. Adres za,nieszkania ............ .... ............... ... ................. ..... . ....... .... . .. ................. .

3. Nrtelefonu/e-111ail ...... .... .... ............. ..... ......... .... ........ . ...... ....................... . ... .·:.

4.

Pesel .......... ..... ... ..... . ..... . ............... . ................................... ...... ...... .... .... .... .

Jelcz-Laskowice, .. . ...................... .... .
(data)

(podpis)

Oświadczam, że:

1. Powyższe dane są zgodne z prawdą oraz, że jestem świadomy/a odpowiedzialności za
składanie nieprawdziwych oświadcze11 i zobowiązuję się niezwłocznie informować o
wszelkich zmianach danych w niniejszym wniosku.
2. Zapoznałem/am się z Regulaminem korzystania z Karty Seniora w ramach Programu „JelczLaskowice przyjazny Seniorom";
3. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych zawartych we wniosku zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 922 ze zm.) dla celów realizacji w/w Programu.

Jelcz-Laskowice, ...... ................ ... .... .. .. .
(data)

(podpis)

Załącznik

Nr 3
do Zarządzenia
BURMISTRZA Jclcza-Laslwwic

Nr BN.0050.703.2017
z dnia 21 listopada 2017 r.

Imię

Karta Nr/rok

i nazwisko:

PESEL:

Kaiia ,vażna bezterminowo

Właściciel

Karty Seniora jest upO\vażniony do korzystania z ulg i udziału
w promocjach ,vskazanych przez Partnerów programu ,,Jelcz-Laskowice
przyjazny Seniorom"
Karta Seniora wydawana jest dla mieszkańca Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice;
jest ważna z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby.

Burmistrz
J elcza-LaskO\vic

Załącznik

Nr 4
do Zarządzenia
BURM ISTRZ A Jelcza- Laskow ic
Nr BN.005 0.703.2 017
z dnia 21 listopada 2017 r.

POR OZU MIE NIE
om"
w sprawie przystąpienia do Programu "Jelcz -Lask owice przyjazny Senior

zawarte w dniu .... ... .. ... ....... ... .. .. ........ .... .. pomiędzy:
Gminą

Jelcz-Laskowice, ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice
zwaną

reprezentowaną

dalej

przez

Gminą

a

z siedzibą ,v ........ ... ....... .. .. ........ ... ...... ..... ... .. ... ........ ........ ........
reprezen tov,1 aną/ym

........ ........ .... .

przez

........ ... ........ ........ ..... ... ........ ...... .. ... ........ ........ ........ zwaną/ym

dalej Partnerem.

§1

do Programu "Jelcz -Lask owice przyja zny Seniorom"
oraz zwiększenie możliwości zaspokojenia
mającego na celu podniesienie poziomu aktyvmości
ia 2017r. przez Radę
potrzeb Seniorów, zwanym dalej „Programem", przyjętym w dniu 29 wrześn
III.278.2017.
Miejską w Jelczu -Laskowicach Uchwałą Nr XXXV
Partner

oświadcza,

że

przystępuje

§2

ulg i preferencji na rzecz
Partner uczestnicząc w Programie zobowiązuje się do realizacji oferowanych
terenie Miasta i Gminy Jelczuprawnionych do korzystania z Programu Seniorów zamieszkałych na
Laskowice.
ch oferowany przez Partnera
System ulg w zakupach tovvarów i usług na warunkach preferencyjny
w następującym zakresie i ·wymiarze:

.
Ulgi, zniżki i rabaty będą realizowane ,.,,,, placówce/kach Paitnera przy ul.

§3
h
przewidzianych Programem możliwe jest po okazaniu przez uprawnionyc
nionego.
Karty Senior a ,;,,1raz z dokumentem potv,1ierdzającym tożsamość upraw

Korzystanie z

uprawnień

§4

preferencje) dla uczestników
Gmina opublikuje oferowane przez Partnera uprawnienia (ulgi i
Jelcz-Laskowice, stronie
Programu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy
nnego Ośrodka Pomocy
internetowej Urzędu, na tablicy oglosze11 Urzędu oraz MieJsko-Gmi
Społecznej w Jelczu-Laskowicach.

§5
1. Partner umieści v,, widocznym miejscu w lokalu, w którym realizO\vane będą uprawnienia dla
uczestników Programu, informację o udziale w Programie.
2. Partner upoważnia Gminę do umieszczania na materiałach promujących i informujących
o Programie swoich danych i znakóv,, firmowych.

§6
Uczestnictwo Partnera w Programie jest dobrov,1olne
finanso'Arych ze strony Gminy.

me powoduje jakichkolwiek zobowiązań

§7
1. Porozumienie zawarte jest na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia z zachowaniem
1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. Zmiany Porozumienia ,vymagają dla swej ważności formy pisemnej.
3. Wszelkie spory strony Porozumienia zoboYviązują się rozwiązywać polubownie.

§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem zastosowanie maJą przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§9
Porozumienie sporządzone zostało w d,vóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.

PODPISY

PARTNER

GMINA

