
Załącznik nr 2
do Uchwały nr LIV/719/18 Rady Miasta Knurów

z dnia 19.09.2018r.

Regulamin współpracy Gminy Knurów z podmiotami zewnętrznymi 
przy realizacji Programu „Rodzina 3+” w Knurowie

pkt 1

Definicje:

1. Gmina – Gmina Knurów

2. Podmiot  zewnętrzny  -  osoba  fizyczna,  osoba  prawna  lub  jednostka  organizacyjna  nie

posiadająca osobowości  prawnej  prowadząca działalność gospodarczą,  jak również podmiot

nie prowadzący działalności gospodarczej,  w szczególności  instytucja kultury, klub sportowy

i stowarzyszenie.

3. Partner  –  Podmiot  zewnętrzny,  który  przystąpił  do  Programu  na  podstawie  niniejszego

Regulaminu

4. Karta – Karta ,,Rodziny 3+” w Knurowie

5. Posiadacz Karty - osoba fizyczna posiadająca Kartę

6. Zniżka – zniżka oferowana przez Partnera dla Posiadaczy Karty

7. Program – Program ,,Rodzina 3+” w Knurowie

8. Strona -  strona internetowa www prowadzona dla Programu

9. Regulamin  - niniejszy regulamin

10. Oświadczenie -  oświadczenie Podmiotu zewnętrznego o przystąpieniu do Programu ,,Rodzina

3+” w Knurowie

pkt 2

1. Regulamin określa zasady współpracy Gminy z Partnerami w związku z realizacją przez Gminę

Programu ,,Rodzina 3+” w Knurowie

2. Podmiot zewnętrzny może przystąpić do Programu jeżeli:

1)  prowadzi  działalność  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa,  a  w  przypadku

prowadzenia działalności gospodarczej jest wpisany do właściwego rejestru, w tym Centralnej

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego

2) złoży wypełnione Oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu

3)  zaoferuje  dla  Posiadaczy  Kart  zniżki  na  wszystkie  lub  wybrane  oferowane  przez  siebie

towary (w wysokości co najmniej 5% licząc od ceny sprzedaży brutto) lub świadczone usługi

( w wysokości co najmniej 10% licząc od ceny oferowanej usługi ).

3. Podmiot  zewnętrzny  przystępuje  do  Programu  poprzez  zawarcie  z  Gminą  stosownego

Porozumienia  o  współpracy  (wzór  stanowi  Załącznik  nr  3  do  Regulaminu)   na  podstawie



Oświadczenia  złożonego  przez  Partnera  oraz  na  podstawie  Istotnych  postanowień

porozumienia o współpracy z Partnerami, stanowiących Załącznik nr 2 do Regulaminu .

4. W przypadku spełnienia warunków, o których mowa w ppkt. 2 i 3, Partner otrzyma naklejkę

z  logo  Programu,  w  liczbie  odpowiadającej  liczbie  adresów  prowadzenia  działalności

wskazanych  w  Oświadczeniu,  natomiast  Gmina  umieści  dane  Partnera  zawarte

w Oświadczeniu na stronie. Dane zamieszczone na stronie obejmować będą w szczególności

wskazanie adresów prowadzenia przez Partnera działalności, w ramach których oferowane są

zniżki oraz wysokość zadeklarowanych zniżek. 

5. Gmina ma prawo do odmowy nadania statusu Partnera w uzasadnionych przypadkach.

6. Partner  jest  zobowiązany  do  umieszczania  naklejek  w  widocznym  miejscu  w  każdym  ze

wskazanych w Oświadczeniu miejsc prowadzenia działalności.

7. Partner  jest  zobowiązany  do  udzielenia  Posiadaczom  Kart  zniżek  zadeklarowanych

w  Oświadczeniu,  po  okazaniu  przez  Posiadacza  ważnej  Karty  wraz  z  dokumentem

potwierdzającym jego tożsamość.

8. Partner jest uprawniony do aktualizacji treści Oświadczenia, nie częściej niż raz w kwartale. Do

aktualizacji mają odpowiednie zastosowanie postanowienia ppkt.2.

9. Partner jest uprawniony do rezygnacji ze statusu Partnera i rozwiązania Porozumienia za 14-

dniowym wypowiedzeniem, złożonym Gminie w formie pisemnej.

10. Podmiot zewnętrzny, który utracił status Partnera ( w tym złożył rezygnację) jest zobowiązany

do niezwłocznego usunięcia otrzymanych od Gminy naklejek, o których mowa w ppkt. 4, zaś

Gmina do usunięcia wpisu dotyczącego Partnera ze strony.

pkt 3

1. Gmina jest  uprawniona do rozwiązania porozumienia z  Partnerem w przypadku naruszenia

przez Partnera Regulaminu, a w szczególności udzielania Posiadaczom Kart zniżek niższych

niż wskazanych w Oświadczeniu lub odmowie udzielania zniżek.

2. O pozbawieniu statusu Partnera i rozwiązaniu porozumienia Gmina niezwłocznie poinformuje

Podmiot zewnętrzny za 14 dniowym wypowiedzeniem, wysłanym w formie pisemnej na adres

do korespondencji wskazany w Oświadczeniu oraz w formie elektronicznej na adres poczty e-

mail wskazany w Oświadczeniu.

pkt 4

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

Programu  wspierania  rodzin  wielodzietnych  „Rodzina  3+”  w Knurowie.  Zmiana  Regulaminu  nie

stanowi przesłanki do wniesienia odwołania przez Partnera Programu. 



pkt 5

W  sprawach  nieuregulowanych  w  Regulaminie  mają  zastosowanie  właściwe  przepisy  kodeksu

cywilnego.


