Załącznik nr 1
do uchwały nr 1/I/2018 Rady Seniorów Gminy Zbąszynek
z dnia 23 stycznia 2018

REGULAMIN
przyznawania, wydawania i korzystania ze Zbąszyneckiej Karty Seniora oraz określenia
wzoru porozumienia.
I.
1.

2.

1.

2.
3.
4.

Przepisy ogólne

§1
Regulamin określa warunki przyznawania, wydawania i korzystania ze Zbąszyneckiej
Karty Seniora ramach Programu Wsparcia i Aktywności Osób Starszych w Gminie
Zbąszynek na lata 2017-2020.
Program dotyczy osób starszych 65+ zameldowanych oraz zamieszkałych na terenie
Gminy Zbąszynek
§2
Zbąszynecka Karta Seniora zwana dalej Kartą daje prawo do korzystania z ulg, zwolnień
pozwalających na zakup biletów wstępu na płatne imprezy kulturalne i sportowe,
oświatowe organizowane przez instytucje gminne, oraz usług i towarów oferowanych
przez podmioty gospodarcze.
Karta jest własnością Gminy Zbąszynek.
Karta jest imienna, zawiera: nazwisko i imię posiadacza, termin ważności oraz numer.
Karta nie jest kartą kredytową, płatniczą, bankomatową, ani też nie zastępuje żadnej
formy płatności.
II.

Zasady przyznawania Zbąszyneckiej Karty Seniora.

§3
1. Kartę otrzymuje uprawniony mieszkaniec Gminy Zbąszynek, o którym jest mowa w § 1
pkt 2 niniejszego Regulaminu na podstawie wniosku. Wzór wniosku stanowi załącznik nr
1 do niniejszego regulaminu.
2. Wniosek można składać w Dziennym Domu „Senior-Wigor” w Zbąszynku w godzinach
pracy Domu.
III. Zasady wydawania Zbąszyneckiej Karty Seniora.
§4
1. Karta wydawana jest na czas nieokreślony.
2. Wniosek o wydanie Karty rozpatrywany jest w terminie 7 dni od jego złożenia.
3. W przypadku utraty, zagubienia lub zniszczenia Karty z winy użytkownika, duplikat
Karty z tym samym numerem wydawany jest na jego wniosek w terminie 14 dni od dnia
złożenia wniosku. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
4. Warunkiem wydania duplikatu Karty jest zwrot Karty uszkodzonej lub złożenie
pisemnego oświadczenia o niemożności zwrócenia Karty.
5. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 10 zł, płatne na konto Dziennego
Domu „Senior – Wigor” w Zbąszynku.
6. Zmiana danych osobowych wymaga wydania duplikatu Karty.

IV. Zasady korzystania ze Zbąszyneckiej Karty Seniora.

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

§5
Korzystanie z ulg i zwolnień jest możliwe na podstawie Karty.
Użytkownik Karty zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Dziennego Domu
„Senior – Wigor” w Zbąszynku o utracie uprawnień do korzystania z Karty. Utrata
uprawnień powoduje utratę ważności Karty.
Użytkownik Karty może zrezygnować z jej użytkowania w dowolnym momencie trwania
Programu po uprzednim zwróceniu Karty oraz złożeniu stosownego oświadczenia na
piśmie w Dziennego Domu „Senior – Wigor” w Zbąszynku.
Na żądanie podmiotu oferującego ulgi i zwolnienia użytkownik Karty zobowiązany jest
do okazania Karty i dowodu tożsamości ze zdjęciem. Nieokazanie dokumentów będzie
powodem odmowy udzielenia ulgi lub zwolnienia przez podmiot.
Użytkownik Karty zobowiązany jest do ochrony Karty przed utratą lub zniszczeniem.
Karta ma charakter osobisty nie może być użyczana bądź odstępowana przez
użytkownika innym, nieupoważnionym osobom.
Stwierdzenie faktu użyczenia Karty osobom nieuprawnionym powoduje wyłączenie
osoby użyczającej z korzystania z ulg i zwolnień.
W przypadku utraty, zgubienia lub uszkodzenia Karty użytkownik Karty zobowiązany
jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Dziennego Domu „Senior – Wigor”
w Zbąszynku.
V. Postanowienia

§6
1. Użytkownik na podstawie Karty może korzystać z ulg i zwolnień udostępnionych przez
instytucje gminne, i podmioty gospodarcze zwane dalej Partnerami, którzy zadeklarowali
współpracę w realizacji tego przedsięwzięcia.
2. Wykaz aktualnych Partnerów Programu oraz oferowanych przez nich ulg i zwolnień
publikowany jest na stronie internetowej www.zbaszynek.pl,
§7
Rada Seniorów Gminy Zbąszynek i Dzienny Dom „Senior – Wigor” w Zbąszynku nie ponosi
odpowiedzialności za udostępnianie Karty przez użytkownika osobom nie objętych
Programem.
§8
Organizator uprawniony jest do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, a zmiana
nie stanowi przesłanki do wniesienia odwołania przez użytkownika Karty do Organizatora.
§9
Zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego
wprowadzenia.
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