
                                                                                                                                                                Załącznik nr 1 

                                                                                                                                                                do Uchwały Nr XXXIV/ 328 /13 

                                                                                                                                                                Rady Miejskiej w Strzyżowie 

                                                                                                                                                                 z dnia 31 października 2013 r. 

 

Regulamin Programu ,,Karta Rodzina 3+” 
 

 

I. Regulamin ustanawia zasady: 

1. Prowadzenia działań w ramach „Karty Rodzina 3+”, 

2. Wydawania „Karty Rodzina 3+” członkom rodzin wielodzietnych, 

3. Korzystania z „Karty Rodzina 3+” przez członków rodzin wielodzietnych. 

II. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1. „Rodzinie” – rozumie się przez to rodzinę wielodzietną mającą na utrzymaniu co najmniej troje 

dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub 

studiuje, w tym rodzinę zastępczą,  

2. „Rodzicu” - rozumie się przez to rodzica biologicznego, rodzica zastępczego, opiekuna 

prawnego, rodzica samotnie wychowującego dzieci, 

3. „Karcie” - rozumie się przez to „Kartę Rodzina 3+”, czyli dokument uprawniający członków 

rodziny wielodzietnej do korzystania na preferencyjnych warunkach z usług i świadczeń 

oferowanych przez Gminę Strzyżów oraz partnerów akcji w ramach programu „Karta Rodzina 

3+”, 

4. „Właścicielu Karty”- rozumie się osobę uprawnioną do korzystania z karty 

 

III. Cele „Karty Rodzina 3+”: 

1. Umacnianie roli rodziny oraz wspieranie realizacji funkcji opiekuńczo- wychowawczej rodziny 

wielodzietnej, 

2. Wzmocnienie kondycji bytowej rodzin wielodzietnych, 

3. Promowanie modelu rodziny wielodzietnej, 

4. Kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, 

5. Zwiększenie dostępności świadczeń dla członków rodzin wielodzietnych w zakresie usług 

rekreacyjno – sportowych, kulturalnych i turystycznych, 

6. Stworzenie systemu zniżek i promocji na usługi świadczone przez placówki i instytucje 

funkcjonujące w Gminie Strzyżów. 

 

IV. Uprawnienia wynikające z „Karty Rodzina 3+”: 

1. 50% zniżki na bilety i usługi Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie (bilety 

wstępu na basen i lodowisko oraz wypożyczalnię sprzętu pływającego, łyżew itp). Wykaz usług 

objętych zniżkami będzie uaktualniany i dostępny w kasie Parku Wodnego, 

2. 50% zniżki na bilety do kina na wybrane filmy oraz imprezy i wydarzenia kulturalne 

organizowane przez Dom Kultury ,,Sokół” w Strzyżowie, 



3. 50% zniżki na bilety do Muzeum Samorządowego Ziemi Strzyżowskiej im. Zygmunta Patryna 

w Strzyżowie, 

4. Inne ulgi wprowadzone przez partnerów, którzy przystąpili do Programu. 

 

V. Działanie Karty: 

1. Karta wydawana jest rodzinom mającym na utrzymaniu, co najmniej troje dzieci w wieku do 

18 roku życia lub 25 roku życia (w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje). Wszystkie 

dzieci i przynajmniej jeden rodzic zameldowany musi być na terenie Gminy Strzyżów na pobyt 

stały. 

2. Dokument w postaci Karty wydawany jest w celu potwierdzenia uprawnień do korzystania ze 

zniżek. 

3.  Posiadacz Karty może tylko korzystać ze zniżek ujętych w Regulaminie Programu ,,Karta 

Rodzina 3+”. 

4. Karta wydawana jest każdemu członkowi rodziny. Na karcie widnieje numer karty oraz imię 

i nazwisko właściciela karty, a także termin ważności karty. 

5. W celu otrzymania Karty dla uprawnionych członków rodziny, należy złożyć w Centrum 

Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie w Dziale Promocji i Marketingu pok. 103 

wypełniony i podpisany wniosek o wydanie „Karty Rodzina 3+”. Wniosek należy złożyć 

w godzinach od 8
00

 do 16
00

 lub w kasie Parku Wodnego w godzinach od 16
00 

do 22
00

. 

6. Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty: 

a) zaświadczenie z placówki edukacyjnej lub kserokopię legitymacji (oryginał do wglądu) lub 

inny dokument potwierdzający kontynuację nauki przez dzieci powyżej 18 roku życia, 

b) w przypadku rodzin zastępczych lub opiekuna prawnego – kserokopia prawomocnego 

orzeczenia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej lub ustanowieniu opiekuna prawnego 

(oryginał do wglądu). 

7. Osoby wnioskujące o otrzymanie Karty zobowiązane są do wyrażenia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o wydanie Karty, zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 

poz. 926 z późn. zm.) przez podmioty uprawnione do realizacji programu. 

8. Wniosek o wydanie Karty składa rodzic lub opiekun prawny. 

9. Druki wniosków są dostępne w kasie Parku Wodnego oraz na stronach www.cstr.pl, 

www.parkwodny.cstr.pl i www.strzyzow.pl. 

10. Kartę wydaje Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie po weryfikacji wniosku, nie 

później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. 

11. Karty wydaje się równocześnie wszystkim uprawnionym członkom rodziny, a osobą 

upoważnioną do ich odbioru jest wnioskodawca. 

12. W przypadku zgubienia Karty jest możliwość wyrobienia nowej – opłata za nową Kartę wynosi 

20 zł. W przypadku znalezienia Karty, należy ją zwrócić do Centrum Sportu, Turystyki 

i Rekreacji w Strzyżowie pok. 103 lub do kasy Parku Wodnego. 

13. Karta wydawana jest na okres 12 miesięcy od dnia jej wydania. 

14. Karta jest ważna wyłącznie z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość 

użytkownika. W przypadku dzieci nie posiadających dokumentu tożsamości, Karta ważna jest 

wraz z Kartą rodzica i jego dokumentem tożsamości. 

15. Po upływie okresu ważności ponownie należy złożyć wniosek o wydanie kolejnej Karty. 

http://www.cstr.pl/
http://www.parkwodny.cstr.pl/
http://www.gminastrzyzow.pl/


16. W przypadku utraty, uszkodzenia lub zmiany danych zawartych w Karcie, jej posiadacz 

zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Dział Promocji i Marketingu 

Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie wraz z wnioskiem o wydanie nowej Karty. 

17. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana lub udostępniana przez użytkownika 

innym, nieupoważnionym osobom. Nieuprawnione korzystanie z karty skutkuje utratą kart całej 

rodziny. Nieodebrana Karta traci ważność w dacie widocznej na karcie. 

 

VI. Partnerzy Projektu 

1. Instytucje i firmy uczestniczące w Programie „Karta Rodzina 3+” będą specjalnie oznaczone. 

Naklejka programu w witrynie oznaczać będzie ,że w tym miejscu posiadacz Karty zapłaci 

mniej – czy to za bilet czy też za oferowana usługę. 

2. Lista Partnerów Programu będzie  do wglądu w kasie Parku Wodnego i na stronach 

internetowych www.cstr.pl i www.parkwodny.cstr.pl oraz  www.strzyzow.pl 

 

http://www.cstr.pl/
http://www.parkwodny.cstr.pl/
http://www.gminastrzyzow.pl/

