Zarządzenie Nr 0050.148.2015
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 09.09. 2015 r.
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Karty
„Oświęcimska Karta Seniora” oraz wzoru karty i naklejki dla partnerów Programu
„Oświęcimska Karta Seniora”.
Na podstawie art. art. 30 ust 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z poźn. zm.) oraz uchwały Nr X/162/15 Rady
Miasta Oświęcim z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Miasto
Oświęcim Programu „Oświęcimska Karta Seniora” zarządzam co następuje:
§1
Ustalam „Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Karty „Oświęcimska Karta
Seniora” wraz z wzorem karty i naklejki dla partnerów Programu „Oświęcimska Karta Seniora" stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik do Zarządzenia nr 0050.148.2015
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 09.09. 2015 r.

Regulamin przyznawania,wydawania i korzystania z Oświęcimskiej Karty Seniora

I Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin określa warunki przyznawania, wydawania i korzystania z Oświęcimskiej Karty
Seniora w ramach Programu „Oświęcimska Karta Seniora”.
2. Program adresowany jest do oświęcimskich seniorów, którzy zamieszkują na terenie Miasta
Oświęcim i ukończyli 60 rok życia.
§2
1. Oświęcimska Karta Seniora zwana dalej Kartą potwierdza prawo do korzystania z ulg i zwolnień
oferowanych przez miejskie instytucje kultury i sportu oraz podmioty nie powiązane organizacyjnie
i kapitałowo z miastem Oświęcim, które przystąpią do programu „Oświęcimska Karta Seniora”
jako partnerzy.
2. Karta jest własnością Urzędu Miasta Oświęcim. Wzór Karty stanowi załącznik Nr 1 do
niniejszego Regulaminu.

II Zasady przyznawania Oświęcimskiej Karty Seniora
§3
1. Kartę wydaje się na wniosek seniora złożony w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta
Oświęcim na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
2. Druki wniosków są dostępne w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Oświęcim,
w Dziennym Domu Pomocy w Oświęcimiu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Oświęcim
w zakładce Programu „Oświęcimska Karta Seniora”.

III Zasady wydawania Oświęcimskiej Karty Seniora
§4
1. Warunkiem otrzymania Karty jest wyrażenie zgody przez wnioskodawcę na przetwarzanie
danych osobowych zawartych we wniosku, o którym mowa w § 3 ust.1, przez Urząd Miasta
Oświęcim zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pzm.) na potrzeby realizacji Programu "Oświęcimska Karta Seniora".
2. Karta wydawana jest bezpłatnie osobie powyżej 60 roku życia, po pozytywnej weryfikacji
wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia
wniosku. Kartę może odebrać pełnomocnik Wnioskodawcy wskazany we wniosku.
3. Karta jest ważna bezterminowo od daty jej wydania.
4. W przypadku zmiany danych, utraty, zagubienia lub zniszczenia Karty, duplikat karty z tym
samym numerem wydawany jest na wniosek seniora w terminie określonym w pkt 3.
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IV Zasady Korzystania z Oświęcimskiej Karty Seniora
§5
1. Karta jest dokumentem imiennym, nie może być udostępniana innym osobom i ważna jest
z dokumentem tożsamości uprawnionego.
2.Uczestnik Programu może posiadać jedną Kartę. W przypadku znalezienia Karty uprzednio
zgłoszonej jako zagubiona, Kartę taką należy niezwłocznie przekazać do Wydziału Spraw
Obywatelskich Urzędu Miasta Oświecim.
3. Na żądanie podmiotu oferującego ulgi i zwolnienia użytkownik Karty zobowiązany jest do jej
okazania wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Nieokazanie dokumentu
potwierdzającego tożsamość może być powodem nie udzielenia ulgi lub zwolnienia przez podmiot.
V Postanowienia końcowe
§6
1. Użytkownik na podstawie Karty może korzystać tylko z ulg i zwolnień udostępnionych przez
instytucje miejskie i jednostki nie powiązane organizacyjnie i kapitałowo z Miastem Oświęcim,
które przystąpiły do realizacji Programu „Oświęcimska Karta Seniora" jako Partnerzy.
2. Partner przystępuje do Programu na zasadach suwerenności stron i partnerstwa, na podstawie
deklaracji przystąpienia do Programu stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu.
3.Wykaz aktualnych Partnerów Programu oraz oferowanych przez nich ulg i zwolnień jest
publikowany na stronie internetowej Programu „Oświęcimska Karta Seniora”.
3. Potwierdzeniem faktu przyznania ulg i zwolnień dla seniorów, o których mowa w § 1 ust. 2
niniejszego Regulaminu jest naklejka informująca o honorowaniu Oświęcimskiej Karty Seniora
umieszczona w witrynach firm współpracujących z Miastem Oświęcim w zakresie realizacji
Programu „Oświęcimska Karta Seniora. Wzór naklejki stanowi załącznik Nr 4 do Regulaminu.
4. Szczegółowe warunki udziału Partnerów w Programie będą określone w umowie.
§7
Miasto Oświęcim nie ponosi odpowiedzialności za ulgi i preferencje oferowane przez Partnera
w ramach Programu.

