REGULAMIN
Wydawania i korzystania z „Karty Seniora Ziemi Milickiej” na terenie Gminy Milicz
§ 1. Karta Seniora Ziemi Milickiej wydawana jest w ramach Programu „Karta Seniora
Ziemi Milickiej”. Głównym celem programu jest wzmocnienie aktywności społecznej
oraz wsparcie osób powyżej 60 roku życia zamieszkujących teren gminy Milicz, poprzez
stworzenie systemu ulg, promocji i zwolnień oferowanych przez Gminę Milicz i
Partnerów Programu.
§ 2. 1. Karta Seniora Ziemi Milickiej wydawana na terenie Gminy Milicz adresowana jest
do
mieszkańców w wieku 60 lat i więcej zamieszkujących Gminę Milicz.
2. Warunkiem uzyskania Karty jest złożenie wniosku w Urzędzie Miejskim w Miliczu
oraz okazanie aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i wiek osoby
(dowód osobisty, prawo jazdy, paszport). Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
3. Wnioski o wydanie Karty można pobrać w Urzędzie Miejskim w Miliczu lub na
stronie internetowej www.milicz.pl.
4. Karta zostanie wydana po weryfikacji Wniosku, nie później niż w terminie 30 dni po
jego złożeniu. Kartę Wnioskodawca może odebrać tylko osobiście, lub w sytuacjach
wyjątkowych osoba pełnoletnia posiadająca pisemne upoważnienie.
5. Przy odbiorze Karty uprawniony, otrzymuje aktualną informację o przysługujących
ulgach, promocjach i zwolnieniach oferowanych przez Partnerów Programu. Katalog
będzie publikowany na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miliczu (w
zakładce: Karta Seniora Ziemi Milickiej).
6. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty, wnioskodawca zobowiązany jest do
niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Urząd Miejski w Miliczu i wystąpienia z
wnioskiem o wydanie duplikatu tej karty.
7. W przypadku znalezienia karty, zwrot należy kierować na adres: Urząd Miejski
w Miliczu, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz
§ 3. 1. „Karta Seniora Ziemi Milickiej” powinna posiadać numer oraz dane (imię
i nazwisko) osoby dla której została wystawiona wraz z oznaczeniem organu wydającego
„Gmina Milicz”. Wzór karty stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
Uczestnik programu może posiadać jedną kartę.
2. Karta ważna jest wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość Uprawnionego.
3. Karta wydawana jest bezterminowo.
4. Posiadacz karty uczestniczy w programie osobiście, a jego członkostwo nie podlega
przeniesieniu na inną osobę.

§ 4. 1. Przedsiębiorcy i instytucje, którzy są zainteresowani przystąpieniem do Programu na
zasadzie Partnera, mogą zgłaszać swoją chęć udziału poprzez wyrażenie woli współpracy na
rzecz posiadaczy Karty Seniora Ziemi Milickiej.
1. Przystąpienie do Programu następuje na podstawie deklaracji i zawarcia porozumienia
pomiędzy przedsiębiorcą/ instytucją a Burmistrzem Gminy Milicz.
2. Wzór deklaracji stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu.
3. Wzór Porozumienia stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu.
4. Partnerzy są zobowiązani do umieszczenia informacji o honorowaniu „Karty Seniora
Ziemi Milickiej” w widocznym miejscu swojej siedziby lub placówki.
§ 5. 1. Organizator Programu uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego
Regulaminu.
2. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Organizator
każdorazowo udostępnia tekst zmienionego Regulaminu na stronie www.milicz.pl
oraz w wersji papierowej do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miliczu.
1. § 6. 1. Uczestnik Programu zobowiązany jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie w
tym celu danych osobowych, na zasadach określonych w treści klauzuli informacyjnej
dotyczącej ochrony danych osobowych Uczestnika.
2. Oświadczenie wraz z treścią klauzuli, o których mowa w ust.1 zawarta jest we
wniosku, o którym mowa w § 2, ust. 2.
§ 7. Niniejszy Regulamin wydawania i korzystania ze Karty Seniora Ziemi Milickiej
będzie uznany za zaakceptowany z chwilą złożenia wniosku o wydanie Karty Seniora
Ziemi Milickiej lub deklaracji partnerskiej.

