
Zrządzenie Nr Or.I.0050.153.2018 

Burmistrza Gogolina 

z dnia 24 października 2018 r. 

 
w sprawie ustalenia zasad współpracy dla Partnerów Opolskiej Karty Rodziny i Seniora  

oferujących zniżki dla posiadaczy Karty z terenu Gminy Gogolin. 
 
 

Na podstawie § 5 uchwały nr XLIV/406/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 18 marca 2014 r. 
w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora, zarządzam co następuje: 
 
§ 1. Wprowadza się Deklarację uczestnictwa Firmy w Programie Opolska Karta Rodziny i Seniora dla 
Partnerów Opolskiej Karty Rodziny i Seniora oferujących zniżki dla Posiadaczy Karty z terenu Gminy 
Gogolin, której wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.  
 
§ 2. Wprowadza się Deklarację uczestnictwa Instytucji Kultury w Programie Opolska Karta Rodziny 
i Seniora dla Partnerów Opolskiej Karty Rodziny i Seniora oferujących zniżki dla Posiadaczy Karty 
z terenu Gminy Gogolin, której wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.  
 
§ 3. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Wydziałowi Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu 
Miejskiego w Gogolinie. 
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
§ 5. Traci moc zarządzenie Nr Or.I.0050.63.2014 Burmistrza Gogolina z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie 
ustalenia zasad współpracy dla Partnerów Opolskiej Karty Rodziny i Seniora oferujących zniżki dla 
posiadaczy Karty z terenu Gminy Gogolin. 
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Deklaracja uczestnictwa Firmy w programie „Opolska Karta Rodziny i Seniora” dla Partnerów 

Opolskiej Karty Rodziny i Seniora oferujących zniżki dla Posiadaczy Karty z terenu Gminy Gogolin 

 

§ 1. 
Partner Opolskiej Karty Rodziny i Seniora oświadcza, iż przystępuje dobrowolnie do programu 
określonego w uchwale Rady Miejskiej w Gogolinie Nr XLIV/406/2014 z dnia 18 marca 2014 r. 
w sprawie przystąpienia do programu pn. „Opolska Karta Rodziny i Seniora”. 
 

§ 2. 
1. Partner oświadcza, że dla posiadaczy Karty z terenu Gminy Gogolin stosować będzie specjalnie 
dedykowane zniżki, ulgi, rabaty określone  w niniejszej deklaracji. 
2. Partner przystępuje dobrowolnie do programu od chwili otrzymania pisemnej informacji  
o pozytywnej weryfikacji przekazanych danych dot. jego udziału w programie. 
3. Partner może odstąpić od warunków określonych w niniejszej Deklaracji z zachowaniem 
30 dniowego okresu wypowiedzenia. Rezygnacja z udziału w projekcie wymaga formy pisemnej. 
4.  W przypadku konieczności wprowadzenia zmian warunków udziału w programie, w tym zniżek, ulg, 
rabatów Partner zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Urząd Miejski w Gogolinie w terminie 
14 dni kalendarzowych od chwili wprowadzenia zmian. 
5. Urzędowi Miejskiemu w Gogolinie przysługuje prawo wypowiedzenia warunków niniejszego 
porozumienia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku powzięcia informacji o nie wywiązywaniu 
się z warunków porozumienia. 
6.  Partner upoważniony jest do potwierdzenia danych osobowych przez posiadaczy Opolskiej Karty 
Rodziny i Seniora.  
 

§ 3. 
Partner oświadcza, iż w ramach akcji informacyjnej upoważnia Urząd Miejski w Gogolinie do 
przedstawienia podjętego zobowiązania, o którym mowa w § 2, w materiałach informacyjnych, 
medialnych, prasowych, a także na prowadzonej przez siebie stronie internetowej www.gogolin.pl,  
przy czym za treść zobowiązania odpowiedzialność ponosi wyłącznie Partner. 
 

§ 4. 
1. Partner ma prawo umieszczać informacje na temat udzielanych zniżek, określonych w niniejszej 
deklaracji, we własnych materiałach promocyjno– reklamowych, a także w miejscach prowadzenia 
działalności, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 
2. Partner otrzyma Pakiet powitalny, m.in. naklejki promujące program „Opolska Karta Rodziny 
i Seniora”, które winien umieścić  w widocznym miejscu prowadzenia działalności i w którym można 
skorzystać z zniżki. 
 

§ 5. 
Partner deklaruje udzielanie wymienionych poniżej ulg, zniżek, rabatów dla Posiadaczy Karty 
z terenu Gminy Gogolin:  
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Nazwa firmy: 
 

……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Adres siedziby: 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
NIP 
 
…………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Numer telefonu i adres e-mail firmy: 

 
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 
 

Zakres działalności firmy: 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Proponowane ulgi, zniżki, rabaty w ramach Opolskiej Karty Rodziny i Seniora: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

….…..…………….………..……  

Data/Pieczątka firmowa/Podpis 
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Deklaracja uczestnictwa Instytucji Kultury w programie „Opolska Karta Rodziny i Seniora” 

dla Partnerów Opolskiej Karty Rodziny i Seniora oferujących zniżki dla Posiadaczy Karty 

z terenu Gminy Gogolin 

 

§ 1. 
Partner Opolskiej Karty Rodziny i Seniora oświadcza, iż przystępuje dobrowolnie do programu 
określonego w Uchwale Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 18 marca 2014 r. Nr XLIV/406/2014 
w sprawie przystąpienia do programu pn. „Opolska Karta Rodziny i Seniora”. 
 

§ 2. 
1. Partner oświadcza, że dla posiadaczy Karty z terenu Gminy Gogolin stosować będzie specjalnie 
dedykowane zniżki, ulgi, rabaty określone  w niniejszej deklaracji. 
2. Partner przystępuje dobrowolnie do programu od chwili otrzymania pisemnej informacji  
o pozytywnej weryfikacji przekazanych danych dot. jego udziału w programie. 
3. Partner może odstąpić od warunków określonych w niniejszej Deklaracji z zachowaniem 
30 dniowego okresu wypowiedzenia. Rezygnacja z udziału w projekcie wymaga formy pisemnej. 
4.  W przypadku konieczności wprowadzenia zmian warunków udziału w programie, w tym zniżek, ulg, 
rabatów Partner zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Urząd Miejski w Gogolinie w terminie 
14 dni kalendarzowych od chwili wprowadzenia zmian. 
5. Urzędowi Miejskiemu w Gogolinie przysługuje prawo wypowiedzenia warunków niniejszego 
porozumienia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku powzięcia informacji o nie wywiązywaniu 
się z warunków porozumienia. 
6.  Partner upoważniony jest do potwierdzenia danych osobowych przez posiadaczy Opolskiej Karty 
Rodziny i Seniora.  
 

§ 3. 
Partner oświadcza, iż w ramach akcji informacyjnej upoważnia Urząd Miejski w Gogolinie do 
przedstawienia podjętego zobowiązania, o którym mowa w  § 2, w materiałach informacyjnych, 
medialnych, prasowych, a także na prowadzonej przez siebie stronie internetowej www.gogolin.pl,  
przy czym za treść zobowiązania odpowiedzialność ponosi wyłącznie Partner. 
 

§ 4. 
1. Partner ma prawo umieszczać informacje na temat udzielanych zniżek, określonych w niniejszej 
deklaracji, we własnych materiałach promocyjno – reklamowych, a także w miejscach prowadzenia 
działalności, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 
2. Partner otrzyma Pakiet powitalny (m. in. naklejki) promujące program „Opolska Karta Rodziny 
i Seniora”, którą winien umieścić  w widocznym miejscu instytucji. 
 
 

§ 5. 
Partner deklaruje udzielanie wymienionych poniżej ulg, zniżek, rabatów dla Posiadaczy Karty 
z terenu Gminy Gogolin:  
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Nazwa Instytucji Kultury: 

 
……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres siedziby: 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
NIP: 
 
…………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Numer telefonu i adres e-mail Instytucji Kultury: 
 
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Proponowane ulgi, zniżki, rabaty w ramach Opolskiej Karty Rodziny i Seniora: 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

….…..…………….………..……  

Data/Pieczątka firmowa/Podpis 
 

 
 

 
  


