Załącznik do Zarządzenia Nr 197/2019
Burmistrza Dzierżoniowa
z dnia 15 marca 2019 r.

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z UPRAWNIEŃ W RAMACH PROGRAMU
„DZIERŻONIÓW PRZYJAZNY SENIOROM”
W GMINIE MIEJSKIEJ DZIERŻONIÓW
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§1
Postanowienia ogólne
Regulamin określa warunki korzystania z uprawnień w Gminie Miejskiej Dzierżoniów
w ramach programu „Dzierżoniów przyjazny Seniorom”, zwanego dalej „Programem”,
na podstawie „Ogólnopolskiej Karty Seniora” - Miasto Dzierżoniów, zwanej dalej „Kartą”.
Karta potwierdza uprawnienia do korzystania przez jej posiadaczy z ulg i zwolnień
oferowanych przez uczestniczących w programie Partnerów pozyskanych przez
Organizatora Programu - Stowarzyszenia MANKO, ul. Siarczki 16, 30-698 Kraków,
zwanego dalej „Organizatorem” i przez Gminę Miejską Dzierżoniów.
Karta przyznaje uprawnienia Seniorom w rozumieniu ust. 1 załącznika do Uchwały
Nr XXI/127/16 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie
wprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów Programu „Dzierżoniów
przyjazny Seniorom”, zwaną dalej „uchwałą”.
Seniorem w rozumieniu uchwały jest osoba, która:
1) ukończyła 60 rok życia,
2) zamieszkuje na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów. Osoba powinna być
zameldowana na pobyt stały na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów. Karta Seniora może
zostać wydana również osobie nie spełniającej kryterium zameldowania na pobyt stały
na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów, która ma miejsce zamieszkania lub jest
zameldowana na pobyt czasowy na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów.
§2
Zasady przyznawania i wydawania karty
Wzór Karty określa Organizator. Wzór Karty stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
Zasady przyznawania i wydawania Karty w ramach Programu określa niniejszy
Regulamin.
Karta może być przyznana Seniorowi po spełnieniu warunków określonych w uchwale
na podstawie złożonego formularza zgłoszeniowego, którego wzór określa Organizator
Programu. Wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
Karta wydawana jest bezterminowo.
Uprawnionych Seniorów identyfikuje się po logotypie Dzierżoniowa umieszczonego
na Karcie.
Do formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w ust. 3 można okazać do wglądu
dokument potwierdzający tożsamość.
Formularz zgłoszeniowy wraz z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych
przez Stowarzyszenie MANKO wydawany jest w Biurze Obsługi Klienta (Stanowisko A)
lub można pobrać go ze strony internetowej Urzędu Miasta w Dzierżoniowie.
Formularz zgłoszeniowy składa się w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie, w Biurze Obsługi
Klienta (Stanowisko A).
Przyznanie uprawnień następuje z chwilą wydania Karty, której odbiór potwierdza
Wnioskodawca. Przy odbiorze Karty Wnioskodawca zobowiązany jest do okazania
dokumentu potwierdzającego tożsamość.

10. O przyznaniu, o odmowie przyznania uprawnień bądź utraty uprawnień w ramach
Programu wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie.
11. Karta potwierdzająca uprawnienia w ramach Programu wydawana jest w Biurze Obsługi
Klienta Urzędu Miasta w Dzierżoniowie.
12. Użytkownik Karty zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o utracie
uprawnień do korzystania z Karty wraz z jednoczesnym jej zwrotem. Okolicznościami takimi
są m.in. zmiana miejsca zamieszkania poza obszar Gminy Miejskiej Dzierżoniów.
13. W przypadku zgubienia lub zniszczenia Karty należy ponownie złożyć formularz
zgłoszeniowy, o którym mowa w ust. 3.
§3
Zasady korzystania z Karty na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów
1. Korzystanie z ulg, zwolnień na podstawie otrzymanej Karty w ramach Programu na terenie
Gminy Miejskiej Dzierżoniów możliwe jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym
tożsamość użytkownika. Dokumentem takim może być dowód osobisty, paszport lub inny
dokument ze zdjęciem.
2. Użytkownik Karty może korzystać tylko z aktualnie obowiązujących ulg i zwolnień
wskazanych w opublikowanym wykazie.
3. Na żądanie podmiotów oferujących ulgi i zwolnienia wskazanych w wykazie, użytkownik
Karty zobowiązany jest do okazania Karty wraz z dokumentem o którym mowa w ust. 1.
Nieokazanie wymaganych dokumentów będzie powodem odmowy uwzględnienia
uprawnień wynikających z Karty.
4. Użytkownik Karty zobowiązany jest do ochrony Karty przed utratą lub jej zniszczeniem.
5. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana innym osobom,
pod rygorem cofnięcia uprawnień użytkownikowi Karty. W przypadku posługiwania się
Kartą przez osoby nieuprawnione „Partner Programu” ma prawo zatrzymać Kartę
i przekazać ją do Urzędu Miasta w Dzierżoniowie celem wyjaśnienia.
6. Urząd Miasta w Dzierżoniowie nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie Karty przez
użytkownika innym osobom.
§4
Partnerzy Programu
1. Przystąpienie tylko do Programu „Dzierżoniów przyjazny Seniorom” przez Partnera
następuje poprzez złożenie druku zgłoszenia, stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu.
W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą należy zapoznać się
z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Zgłoszenie należy
złożyć w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie.
2. Podstawę udzielenia zniżek w Programie przez Partnera stanowi zawarte porozumienie
w sprawie udziału Partnerów w Programie, stanowiące załącznik nr 4 do regulaminu.
3. Wykaz ulg i zwolnień oferowanych posiadaczom Karty podany będzie do publicznej
wiadomości.
4. Wykaz, o którym mowa w ust. 3 będzie aktualizowany przez Wydział Edukacji i Spraw
Społecznych Urzędu Miasta w Dzierżoniowie.
§5
Uwagi końcowe
1. Osoby wnioskujące o przyznanie uprawnień w ramach Programu zobowiązane są
do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu
zgłoszeniowym w celu wydania Ogólnopolskiej Karty Seniora.
2. Wnioskodawca przy odbiorze Kart zostanie poinformowany o przysługujących mu
uprawnieniach przez przekazanie wykazu Partnerów Programu.

