Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 00501.564.2014
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 10 kwietnia 2014 r.

Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z kart w ramach
programu „Mosińska Karta Rodziny 3+”
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin określa warunki przyznawania, wydawania i korzystania z karty
„Mosińska Karta Rodziny 3+” w ramach projektu „Mosińska Karta Rodziny 3+”,
wprowadzonego na podstawie Uchwały Nr LV/384/14 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 30 stycznia 2014r., zmienionej uchwałą nr LVII/395/14 Rady Miejskiej
w Mosinie z dnia 27 lutego 2014 r. Organizatorem programu jest Burmistrz
Gminy Mosina.
2. Program

„Mosińska

Karta

Rodziny

3+”

adresowany

jest

do

rodzin

zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Mosina,
składających się z rodziców/rodzica, posiadających troje i więcej dzieci do
18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub
studiuje.
§2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. rodzinie – rozumie się przez rodzinę zameldowaną na pobyt stały lub czasowy
na terenie gminy Mosina (w tym rodziny zastępcze i prawni opiekunowie),
składającą się z rodziców lub jednego rodzica, mających na utrzymaniu troje
i więcej dzieci w wieku do 18. roku życia lub do 24. roku życia w przypadku,
gdy dziecko uczy się lub studiuje,
2. rodzicu - rozumie się przez to rodzica biologicznego, rodzica zastępczego,
opiekuna prawnego, rodzica samotnie wychowującego dzieci,
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3. karcie - rozumie się przez to „Mosińską Kartę Rodziny 3+”, czyli kartę
uprawniającą

członków

rodziny

wielodzietnej

do

korzystania

na

preferencyjnych warunkach z usług i świadczeń oferowanych przez Partnerów
programu,
4. Organizatorze – rozumie się przez to Gminę Mosina,
5. Partnerze programu – podmiot oferujący zniżki i ulgi, który na podstawie
Uchwały Nr LV/384/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 stycznia 2014r.,
zmienionej uchwałą nr LVII/395/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego
2014 r. podpisał porozumienie o współpracy w ramach programu „Mosińska
Karta Rodziny 3+” z Gminą Mosina oraz Mosiński Ośrodek Kultury i Mosińska
Biblioteka Publiczna.
§3
1. Karta uprawnia do korzystania z ulg i zwolnień pozwalających na zakup biletów
wstępu na płatne imprezy organizowane przez Mosiński Ośrodek Kultury, z ulgi
na wyrobienie karty bibliotecznej w Mosińskiej Bibliotece Publicznej i jej filiach
oraz korzystania z usług i towarów oferowanych przez podmioty uczestniczące
w Programie „Mosińska Karta Rodziny 3+”.
2. Karta jest własnością Gminy Mosina.
3. Karta zawiera imię i nazwisko, numer seryjny oraz datę ważności.
4. Karta nie jest kartą kredytową, płatniczą, bankomatową, ani też nie zastępuje
żadnej formy płatności.
II. Zasady przyznawania karty „Mosińska Karta Rodziny 3+”
§4
1. Kartę otrzymuje każdy członek rodziny, o której mowa w § 1 pkt 2 niniejszego
Regulaminu, powyżej 7. roku życia na podstawie wniosku złożonego przez
pełnoletniego członka rodziny.
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2. Wniosek o wydanie karty w ramach programu „Mosińska Karta Rodziny 3+”
można składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie
w godzinach pracy Urzędu lub przesłać na adres Urzędu pocztą.
3. Przy wydawaniu kart Organizator programu zastrzega sobie prawo wglądu
oryginałów dokumentów wynikających ze złożonych we

wniosku oświadczeń

bądź celem potwierdzenia tych oświadczeń.
4. Karta wydawana jest bezpłatnie.
§5
Wniosek o wydanie karty w ramach programu „Mosińska Karta Rodziny 3+” może
złożyć:
1. rodzic dziecka,
2. pełnoletni członek rodziny,
3. opiekun prawny dziecka,
4. rodzina zastępcza wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci.
§6
1. Wniosek o wydanie karty rozpatrywany będzie w terminie do 30 dni od dnia
jego złożenia.
2. Odbiór karty następuje w Referacie Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim
w Mosinie w godzinach pracy Urzędu.
3. Kartę może odebrać każdy pełnoletni członek rodziny.
4. Karta podlega wymianie w przypadku zmiany danych osobowych posiadacza.
5. W przypadku wystawienia kart w terminie wcześniejszym niż 30 dni, Referat
Spraw Obywatelskich poinformuje wnioskodawcę drogą telefoniczną lub
mailową o możliwości wcześniejszego odbioru kart.
6. Karty wydane do dnia 31 grudnia 2015 r. zachowują ważność do tego dnia.
Karty wydawane po tym terminie podlegają przedłużeniu do 31 grudnia 2018
roku. Przedłużenia dokonuje się na wniosek złożony w Biurze Obsługi
Interesanta

Urzędu

Miejskiego

w

Mosinie

w godzinach pracy Urzędu lub przesłany na adres Urzędu pocztą.
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7. Dane zawarte we wniosku podlegają weryfikacji. W przypadku niezgodności
danych

zawartych

we

wniosku,

Organizator

programu

będzie

wzywał

wnioskodawców do poprawnego uzupełnienia wniosku.
§7
III. Zasady korzystania z karty „Mosińska Karta Rodziny 3+”
1. Korzystanie z ulg i zwolnień na podstawie karty możliwe jest wyłącznie
z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika (w tym legitymacje
szkolne).
2. Na żądanie podmiotu oferującego ulgi i zwolnienia, użytkownik karty
zobowiązany jest do okazywania karty wraz z dokumentem potwierdzającym
tożsamość. Nie okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość, może być
powodem odmowy udzielenia ulgi.
3. Partner programu ma prawo do zatrzymania karty jeśli dane osobowe na niej
zawarte

nie

zgadzają

się

z

dokumentem

potwierdzającym

tożsamość

użytkownika karty. Partner programu w takiej sytuacji ma obowiązek
w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zatrzymania karty dostarczyć ją do
siedziby Organizatora. O fakcie otrzymania karty od Partnera, Organizator
powiadomi Wnioskodawcę drogą telefoniczną lub mailową wskazaną we
wniosku.
4. Użytkownik karty zobowiązany jest do ochrony karty przed utratą lub
zniszczeniem. W razie utraty karty, należy niezwłocznie poinformować
Organizatora programu o tym fakcie. Duplikat karty z tym samym numerem
wydawany jest na wniosek pełnoletniego członka rodziny, w terminie do 30 dni
od dnia złożenia wniosku.
5. Duplikat karty może być wydany maksymalnie jeden raz w roku.
6. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana przez
użytkownika innym nieuprawnionym osobom.
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IV. Postanowienia końcowe
§8
Wykaz aktualnych Partnerów Programu „Mosińska Karta Rodziny 3+” oraz oferowanych
przez nich ulg i zwolnień publikowany jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Mosinie www.mosina.pl w zakładce ‘Dla Mieszkańca’, ‘Mosińska Karta Rodziny 3+’,
na stronie programu www.rodzina.mosina.pl oraz dostępny jest w Biurze Obsługi
Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§9
Gmina Mosina nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie karty przez użytkownika
osobom nieobjętym Programem „Mosińska Karta Rodziny 3+”.
§ 10
W przypadku jakichkolwiek zmian, świadczących o utracie praw do korzystania
z karty, jej posiadacz jest zobowiązany w terminie do 30 dni poinformować
Organizatora programu o tym fakcie.
§ 11
Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu
przyznawania, wydawania oraz korzystania z karty „Mosińska Karta Rodziny 3+”
w czasie trwania Programu „Mosińska Karta Rodziny 3+”.
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