
Załącznik nr 1
do Uchwały nr LIV/719/18 Rady Miasta Knurów

z dnia 19.09.2018r.

Program wspierania rodzin wielodzietnych „Rodzina 3+” w Knurowie 

Regulamin 

Celem Programu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku oraz wsparcie rodzin wielodzietnych, poprzez

stworzenie i koordynowanie systemu zniżek udzielanych przez: jednostki miejskie prowadzone przez Gminę

Knurów, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jak również podmioty nie prowadzące działalności

gospodarczej, w szczególności instytucje kultury, kluby sportowe i stowarzyszenia.

pkt 1

1. Program „Rodzina 3+” w Knurowie skierowany jest do członków rodzin wielodzietnych.

2. Poprzez „rodzinę wielodzietną” rozumie się osoby zamieszkałe na terenie Gminy Knurów, tworzące

rodzinę  składającą  się  z:  rodziców  (lub  jednego  rodzica),  innych  opiekunów  lub  opiekuna  (na

podstawie postanowienia sądu), trójki lub więcej dzieci w wieku do 18 lat lub do 26 roku życia, w

przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje lub legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub

lekkim  stopniu  niepełnosprawności,  a  także  dziecko  legitymujące  się  orzeczeniem  o  znacznym

stopniu niepełnosprawności bez względu na wiek.

3. Uczestnictwo w Programie nie jest zależne od osiąganego dochodu.

pkt 2

Instrumentami umożliwiającymi zrealizowanie celów Programu są: 

1. Zapewnienie  osobom wymienionym w pkt.  1  zniżki  polegającej  na  umożliwieniu  zakupu biletów

wstępu  na  wybrane  usługi  i  w  wybrane  godziny  z  50%  zniżką  od  obowiązujących  stawek  do

następujących obiektów prowadzonych przez jednostki miejskie Gminy Knurów:

 Kryta Pływalnia w Szczygłowicach – ul.  Górnicza 2 (dotyczy opłat za korzystanie z pływalni

przez klientów indywidualnych)

 Kryta Pływalnia aQuaRelax – ul. Szpitalna 23 (dotyczy opłat za korzystanie z pływalni przez

klientów indywidualnych, a także obejmuje korzystanie z sauny przez osoby w wieku od 17 do 26 lat)

 Kąpielisko Zacisze Leśne - ul. Niepodległości 109

 Siłownia MOSiR – ul. Górnicza 2

 Sezonowe  lodowisko  –  ul.  Ułanów (zniżka  obejmuje  także  wypożyczenie  łyżew i  ostrzenie

łyżew)

2. Zaproszenie do udziału w Programie Partnerów, tj. podmioty prowadzące działalność gospodarczą,



jak również podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej, w szczególności kluby sportowe i

stowarzyszenia, którzy będą mieli prawo do stosowania zniżek na oferowane przez siebie towary i

usługi na rzecz osób wymienionych w pkt. 1

3. Upowszechnianie  wiedzy  o  Programie  wśród  społeczności  lokalnej  Knurowa  za  pomocą  prasy

i internetu, akcji informacyjnych, konkursów i imprez środowiskowych, a także promocja Programu

pośród potencjalnych Partnerów w celu zachęcenia ich do udziału w Programie. 

pkt 3.

1. Na  potwierdzenie  uprawnień  do  korzystania  z  instrumentów,  o  których  mowa  w  niniejszym

Programie wprowadza się Kartę „Rodzina 3+” w Knurowie (zwaną dalej Kartą). 

2. Karta wydawana będzie bezpłatnie na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego-  na okres 3 lat,

licząc od dnia jej wydania uprawnionemu Posiadaczowi. W przypadku, gdy krótszy niż 3 lata okres

posiadania uprawnień będzie dotyczył jednej lub kilku osób, wówczas Karta z krótszym okresem

ważności zostanie wydana tylko tym osobom.

3. Imienną Kartę otrzyma każdy uprawniony członek rodziny wielodzietnej, wskazany we  Wniosku o

wydanie/przedłużenie Karty „Rodzina 3+” w Knurowie. 

4. Fakt spełniania każdego z kryteriów, uprawniających do przystąpienia do Programu, a tym samym

do korzystania  ze  zniżek,  należy  potwierdzić  poprzez złożenie  w Urzędzie  Miasta  Knurów przy

ul. dr F. Ogana 5 wypełnionego i kompletnego Wniosku o wydanie/ przedłużenie Karty „Rodzina 3+”

w Knurowie.

5. Karta zostanie wydana po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku, nie później niż do 1 miesiąca

od dnia jego złożenia. Karty wydaje się równocześnie wszystkim uprawnionym członkom rodziny

wskazanym  we  wniosku.  Kartę  będzie  mógł  odebrać  pełnoletni  członek  rodziny  wskazany  we

wniosku. Kartę będzie można przedłużyć na kolejne lata na zasadach analogicznych, jak w ppkt. 2,

składając  w  Urzędzie  Miasta  Knurów  Wniosek  o  wydanie/przedłużenie  Karty  ,,Rodzina  3+”

w Knurowie, nie wcześniej niż miesiąc przed upływem okresu ważności Karty.

6. Karta zawiera imię, nazwisko uprawnionego oraz datę ważności Karty i jej numer. Karta jest ważna

wyłącznie  z  dokumentem  potwierdzającym  tożsamość  uprawnionego.  Dla  osób  nieletnich

dokumentem takim może być legitymacja szkolna. Dzieci nie objęte obowiązkiem szkolnym mogą

korzystać ze zniżek na podstawie własnej Karty wyłącznie w obecności rodzica/opiekuna lub innego

uprawnionego  do  korzystania  ze  zniżek  członka  rodziny,  który  posiada  przy  sobie  dokument

tożsamości i własną Kartę.

7. Posiadacz Karty zobowiązany jest do jej ochrony przed utratą lub zniszczeniem. W przypadku utraty

lub uszkodzenia Karty rodzic lub opiekun zobowiązany jest do zawiadomienia o tym fakcie (w formie

pisemnej)  Urzędu  Miasta  Knurów,  z  równoczesnym  prawem  do  złożenia  Wniosku  o  wydanie

duplikatu Karty ,,Rodzina 3+” w Knurowie.  Duplikat Karty wydawany jest  bezpłatnie. W przypadku

jednak utraty  duplikatu,  kolejny  egzemplarz  Karty  wydany zostanie  z  równoczesnym pobraniem

opłaty w wysokości 10 zł.

8. Posiadacz  Karty  może zrezygnować  z  jej  użytkowania  w  każdym dowolnym momencie  trwania

Programu po uprzednim zwróceniu  Karty  oraz złożeniu  stosownego oświadczenia  na piśmie do

Urzędu Miasta Knurów.



9. Na  żądanie  podmiotu  oferującego  zniżki  (jednostki  miejskie  Gminy  Knurów  oraz  Partnerzy

Programu),  posiadacz  Karty  zobowiązany  jest  do  jej  okazywania  wraz  z  dokumentem

potwierdzającym tożsamość.  Nieokazywanie  dokumentu  potwierdzającego  tożsamość  może  być

powodem odmowy udzielenia zniżki.

10. Karta ma charakter osobisty i nie może być przez jej posiadacza użyczana bądź odstępowana innym

osobom.  Urząd  Miasta  Knurów  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  udostępnienie  Karty  osobom

nieobjętym Programem wspierania rodzin wielodzietnych „Rodzina 3+” w Knurowie.

11. Karta  nie  jest  kartą  kredytową,  płatniczą,  bankomatową,  ani  też  nie  zastępuje  żadnej  formy

płatności.

12. Urząd Miasta Knurów może cofnąć uprawnienia do korzystania z Karty w przypadku korzystania

z Karty przez jej posiadacza w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem.

pkt 4.

Potwierdzeniem  możliwości  korzystania  ze  zniżek,  które  zostały  przewidziane  dla  członków  rodzin

wielodzietnych jest naklejka z logo Programu, informująca o honorowaniu Karty, umieszczona w widocznym

miejscu  przy  wejściu  do  obiektu/lokalu,  w  którym  oferowane  są  towary  lub  usługi  objęte  zniżkami.

Opcjonalnie, podmiot udzielający zniżek ma prawo do umieszczania symbolu Programu przy cenniku usług,

cenie towaru, regulaminie korzystania z obiektu, repertuarze kina itp., a także do umieszczania symbolu

Programu we własnych materiałach promocyjnych i informacyjnych podczas udziału w Programie.

pkt 5.

Powołuje  się  Radę  Programową  przy  Prezydencie  Miasta  Knurów,  która  czuwa  nad  efektywnością

funkcjonowania Programu i uprawniona jest do przedkładania Prezydentowi opinii i propozycji w zakresie

ewentualnych  zmian  i  modyfikacji  niniejszego  Regulaminu.  Skład  i  zasady  funkcjonowania  Rady

Programowej,  a  także  wzór  naklejki  potwierdzającej  fakt  udzielania  zniżek  w  ramach  Programu  określi

Prezydent Miasta Knurów w drodze osobnego zarządzenia.

pkt 6.

Wykaz aktualnych Partnerów Programu oraz oferowanych przez nich zniżek publikowany będzie na stronie

internetowej prowadzonej dla Programu ,,Rodzina 3+” w Knurowie.

pkt 7.

Gmina  Knurów  uprawniona  jest  do  wprowadzania  zmian  do  niniejszego  Regulaminu  w  czasie  trwania

Programu.  Zmiana Regulaminu nie  stanowi  przesłanki  do wniesienia  odwołania  przez posiadacza Karty

bądź Partnera Programu. 


