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PREZYDENTA MIASTA RUDA SLASKA
z dnia

•

14, STY 2020

w sprawie okre§lenia szczegotowych zasad wydawania Rudzkiej Karty Rodziny 3+

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorza.dzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z pOin. zm.) w zwiazku z § 4 ust. 4 Uchwaty
Rady Miasta Ruda Slaska Nr PR.0007.205.2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia
na terenie Miasta Ruda 5laska programu „Rudzka Karta Rodziny 3+" z poiniejszymi zmianami

zarzgdza sig, co nastgpuje:

§ 1.

OkreStk szczegotowe zasady wydawania Rudzkiej Karty Rodziny 3+, zgodnie

z Regulaminem przyznawania, wydawania i korzystania z Rudzkiej Karty Rodziny 3+, stanowia.cym
zatacznik do niniejszego zarzadzenia.

§ 2. Wykonanie zarza.dzenia powierzy6 Naczetnikowi Wydziatu Zdrowia i Spraw Spotecznych.

S 3. Nadzor nad wykonaniem zarzadzenia petni Zastgpca Prezydenta Miasta ds. spotecznych.

§ 4. Traci moc Zarzadzenie Nr SP.0050.2.494.2013 Prezydenta Miasta Ruda S'Iaska
z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie okreStenia szczegotowych zasad wydawania Rudzkiej Karty
Rodziny 3+ z poiniejszymi zmianami.

§ 5. Zarzadzenie wchodzi w iycie z dniem 01 lutego 2020 r.
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z dnia

REGULAMIN PRZYZNAWANIA, WYDAWANIA I KORZYSTANIA Z RUDZKIEJ KARTY RODZINY 3+

I. Postanowienia ogolne

S 1. 1. Regulamin okreta warunki przyznawania, wydawania i korzystania z Rudzkiej Karty
Rodziny 3+ w ramach programu „Rudzka Karta Rodziny 3+".
2. Program „Rudzka Karta Rodziny 3+" przyjcty Uchwatk Nr PR.0007.205.2013 Rady Miasta
Ruda Slaska z dnia 28 tistopada 2013 r., w brzmieniu ustatonym Uchwatk Nr PR.0007.90.2014 Rady
Miasta Ruda Slaska z dnia 24 kwietnia 2014 r. zwany datej „Programem" adresowany jest do rodzin
wietodzietnych, mieszkajkcych (zameldowanych na pobyt staty tub czasowy powyiej 3 miesiccy)
na terenie Miasta Ruda Slaska, bez wzglgdu na wysokok osikganych dochodow:
a) sktadajkcych sic odpowiednio z dwojga rodzic6w (tub jednego rodzica), mat2onka rodzica
tub opiekuna prawnego, majacych na utrzymaniu troje tub wiccej dzieci w wieku do 18 roku zycia
tub do 24 roku zycia w przypadku - w przypadku, gdy dzieci ucza sig tub studiujk,
b) stanowikcych rodzinnk pieczc zastcpcza, o ktarej mowa w ustawie o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastcpczej, majkck na utrzymaniu troje tub wiccej dzieci w wieku do 18 roku
zycia tub do 24 roku zycia - w przypadku, gdy dzieci ucza sic tub studiujk,
c) stanowikcych Rodzinne Domy Dziecka dziatajkce na terenie Miasta Ruda Slaska, majace
na utrzymaniu troje tub wiccej dzieci w wieku do 18 roku zycia tub do 24 roku zycia w przypadku,
gdy dzieci ucza sic tub studiuja,
d) stanowiacych catodobowe plathwki opiekuriczo-wychowawcze dziatajace na terenie miasta
Ruda Slaska, majkce na utrzymaniu troje tub wiccej dzieci w wieku do 18 roku zycia tub do 24 roku
'zycia w przypadku, gdy dzieci ucza sic tub studiujk.
§ 2. 1. Rudzka Karta Rodziny 3+, zwana datej „Karta" daje prawo do korzystania z utg, zni±ek
tub swiadczeri oferowanych przez podmioty, kt6re zgtosity sw6j udziat w reatizacji Programu, zwane
datej „Partnerami Programu".
2. Karta jest wtasnoicik Urzcdu Miasta Ruda Slaska.
3. Karta jest spersonalizowana, zawiera numer oraz termin wainoki.
4. Karta nie jest kartk kredytow4, ptatniczk, bankomatowk, ani tez nie zastcpuje zadnej innej
formy ptatnoki.
5. Wzor karty stanowi zatkcznik Nr 1 do niniejszego Regutaminu.

II. Zasady przyznawania Rudzkiej Karty Rodziny 3+

3. 1. Kartg otrzymuje kaidy cztonek rodziny, o ktOrej mowa w § 1 ust. 2 niniejszego
Regutaminu, na podstawie ztoionego, kompletnego wniosku i po jego pozytywnej weryfikacji. Wzor
wniosku stanowi zatacznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
2. Do wniosku nalety dota.czy6 w szczegolnoki:
1) w przypadku dzieci powyiej 18 roku Zycia - z8wiadczenie potwierdzaj4ce kontynuowanie
nauki w szkole lub szkole wykszej,
2) w przypadku rodzin zastgpczych, rodzinnych domow dziecka, catodobowych placowek
opiekuriczo-wychowawczych - kserokopig (oryginat do wgt4clu) odpowiedniego dokumentu
potwierdzakcego powyiszy stan faktyczny (np. postanowienie saclu, zaiwiadczenie),
3) w przypadku wniosku o wydanie duptikatu Karty - potwierdzenie wniesienia optaty
za duplikat Karty.
3. Wniosek natezy sktadae w Biurze Obstugi Mieszkancow Urzgdu Miasta Ruda Slaska
w godzinach pracy Urzgdu. Przy sktadaniu wniosku nalety okaza6 dokument potwierdzajacy
toisamok wnioskodawcy.
4. Wniosek o wydanie Karty mote ztoiyc w imieniu cztonkow rodziny wielodzietnej cztonek
rodziny wielodzietnej posiadajacy petn4 zdotnok do czynnoki prawnych, kt6ry oSwiadczy, ±e jest
umocowany do ztoienia wniosku.

III. Zasady wydawania Rudzkiej Karty Rodziny 3+

4. 1. Wniosek o wydanie Karty rozpatrywany jest w terminie do 30 dni od daty zto±enia
kompletnego wniosku. W niekt6rych, uzasadnionych okolicznokiach termin ten moie utec
wydtuieniu.
2. Przed wydaniem Karty/duplikatu Karty wniosek podlega weryfikacji przez Urza.d Miasta
Ruda Slaska.
3. Karta jest wydawana po pozytywnej weryfikacji ztozonego wniosku wraz z wymaganymi
dokumentami.
4. Wydanie karty jest bezptatne, z zastrzezeniem ust. 5.
5. Wydanie duptikatu Karty podlega optacie w wysokoici 5,00 zt.
6. Optatg z tytutu wydania duplikatu Karty nateiy dokona6 na rachunek w ING BSK S.A.
o numerze: 28 1050 1214 1000 0010 0119 7035 (z dopiskiem optata za wydanie duplikatu Rudzkiej
Karty Rodziny 3+) tub w kasie Urzgdu Miasta Ruda Slaska.
7. W przypadku odmowy wydania Karty, wnioskodawca zostaje pisemnie poinformowany o tym
fakcie.
8. Kartg w imieniu cztonkOw rodziny wielodzietnej mo2e odebra6 kaida osoba posiadajaca
petna. zdolnoS6 do czynnoki prawnych, bgda.ca jednoczeinie cztonkiem rodziny wielodzietnej
wskazanym we wniosku tub osoba. upowainion4 przez wnioskodawcg na wniosku, ktora dodatkowo
oSwiadczy, ±e jest umocowana do odbioru karty.

S 5. 1. Okres wa2noki Karty wynosi 3 tata od daty zto±enia wniosku.
2. Nie wczeniej nit miesiac przed uptywem okresu wa2noki Karty osoby zainteresowane
mop. wyst4pi6 z ponownym wnioskiem o wydanie Karty.

IV. Zasady korzystania z Rudzkiej Karty Rodziny 3+

6. 1. Karta jest wazna jedynie z dokumentem ze zdjeciem potwierdzajkcym toisamok
uprawnionego. Dia °sob nieletnich dokumentem takim mote by6 legitymacja szkotna. Dzieci
nieobjqte obowiazkiem szkolnym mop. korzystaC z Karty wytqcznie w obecnoki rodzica/opiekuna
prawnego. Nieokazanie dokumentu potwierdzajgcego to2samok jest rownoznaczne z odmowa
udzietenia utgi, zni2ki tub swiadczenia przez Partnera Programu.
2.

Karta jest spersonatizowana i nie mote by6 uiyczana ba.di odstqpowana

przez uprawnionego innym nieupowainionym osobom, pod rygorem cofniQcia uprawnieri wszystkim
cztonkom rodziny, korzystakcym z Karty. W przypadku postugiwania siq Karty przez osoby
nieuprawnione, Partner Programu ma prawo zatrzyma6 Karty i przekazaC ja. do Urzqdu Miasta Ruda
ta.ska.
3. Z utg, zniZek i swiadczeri objQtych Programem mote skorzysta6 cata rodzina, jak rownie±
poszczegolni cztonkowie oddzietnie.
7. 1. U2ytkownik Karty zobowiazany jest do niezwtocznego powiadomienia Wydziatu Zdrowia
i Spraw Spotecznych Urzc.du Miasta Ruda Slaska o utracie uprawnieri do uczestnictwa w Programie.
Utrata uprawnieri powoduje utratq wa2noki Karty.
2. Uiytkownik Karty mo±e zrezygnowa6 z jej uZytkowania w ka2dym dowolnym momencie
trwania Programu, po uprzednim zwroceniu Karty oraz zto2eniu stosownego oiwiadczenia na pgmie
do Wydziatu Zdrowia i Spraw Spotecznych Urzqdu Miasta Ruda Staska.
3. U±ytkownik Karty zobowiazany jest do ochrony Karty przed jej utrat4 tub zniszczeniem.
4. W przypadku utraty, kradzieiy tub uszkodzenia Karty, jej uzytkownik jest zobowiazany
do niezwtocznego zawiadomienia pisemnie o tym fakcie Wydziat Zdrowia i Spraw Spotecznych
Urzqdu Miasta Ruda Slaska.

V. Postanowienia kolicowe

S 8. 1. Informacje o Programie oraz wykaz aktualnych Partnerow Programu, a takie
oferowanych przez nich utg, zniZek i iwiadczeri 1304 publikowane na stronie internetowej UrzOu
Miasta Ruda Slaska.
2. Urza.d Miasta Ruda Sl4ska nie ponosi odpowiedzialnoki za utgi, znizki i swiadczenia
proponowane u±ytkownikowi Karty przez Partnerow Programu.
3. Program ma charakter otwarty. Zainteresowany podmiot chca.cy zosta6 Partnerem
Programu moze przystapic do jego reatizacji w dowolnym czasie i na dowotny okres. WOwczas
podmiot ten sam okreta zakres i wysokok utg, zniiek tub iwiadczeri oferowanych rodzinom
wietodzietnym w ramach Programu oraz okres ich obowiazywania. Dektarack przystapienia
do Programu stanowi zatqcznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu.

4. Koszty zwiazane z udzielanymi ulgami, zni2kami lub iwiadczeniami Partnerzy Programu
ponoszq ka±dy we wtasnym zakresie.
5. Podmioty wspotpracuj4ce w ramach Programu przystQpujg do jego realizacji na zasadach
suwerennoki stron i partnerstwa, w zakresie okreilonym w formie porozumienia zawartego
pomiOzy Miastem Ruda Slaska a podmiotem, ktory do Programu przystapit.
6. Lokale, obiekty Partnerow Programu zostan4 oznakowane umieszczonym w widocznym
miejscu logo promuAcym Program, informujaeym o honorowaniu Karty, stanowia.cym zata.cznik Nr 4
do niniejszego Regulaminu.
7. Partnerzy Programu mop, informowae o swym udziale w Programie i o zakresie zgtoszonych
ulg, zniiek i iwiadczeri wraz z terminem ich obowigzywania na wtasnych stronach internetowych
oraz w swoich materiatach informacyjnych i promocyjnych.
5 9. Urzqd Miasta Ruda Slaska nie ponosi odpowiedzialnoki za udostqpnianie Karty

przez uiytkownika osobom nieupowainionym do korzystania z Karty.
5 10.1. Prezydent Miasta Ruda Slaska mole wprowadzae zmiany do niniejszego Regulaminu

przyznawania, wydawania oraz korzystania z Karty w czasie trwania Programu.
2. Zmiana Regulaminu nie stanowi przestanki do wniesienia odwotania przez u2ytkownika
Karty do Prezydenta Miasta Ruda Slaska.
3. Zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane sk w trybie przewidzianym dla jego
wprowadzenia.
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Zatgcznik Nr 1
do Regulaminu

WZOR RUDZKIEJ KARTY RODZINY 3+

RUDZKA
KARTA RODZINY 3+

ww.v.rudaslac,ka.pl

RUDA Slqska

Rudzka Karta Rodziny 3+
• jest wazna z dokumentem osobistym tub innym dokumentem ze zdkciem
potwierdzajacym toZsamok,
• upowa2nia do utg we wszystkich obiektach podmiotow wspotpracujacych w ramach
Programu „Rudzka Karta Rodziny 3+" oznakowanych naklejka promocyjna,
• jest wtasnoScia Ur zqdu Miasta Ruda Slaska. W przypadku jej znalezienia prosimy o zwrot
na adres Urzqdu. Do korzystania z karty uprawniony jest wytacznie jej uZytkownik,
• szczegotowe informacje dotyczace Programu „Rudzka Karta Rodziny 3+" dostqpne sa
na stronie www.rudaslaska.pt .

Zatacznik Nr 2
do Regulaminu
WZOR WNIOSKU 0 WYDANIE RUDZKIEJ KARTY RODZINY 3+
URZAD MIASTA RUDA SLASKA
Pl. Jana Pawla II 6, 41-709 Ruda Sl4ska

Numer sprawy (wypetnia urzgdnik):

WNIOSEK 0 WYDANIE RUDZKIEJ KARTY RODZINY 3+

DANE WNIOSKODAWCY:
IMIc I NAZWISKO
PESEL
Miejscowok:
MIEJSCE ZAMELDOWANIA

Kod pocztowy:

Utica:
Numer domu:

Numer mieszkania:

Miejscowok:

Kod pocztowy:

NUMER TELEFONU, E-MAIL*

ADRES DO
KORESPONDENCJI**

Utica:
Numer domu:

Numer mieszkania:

* dane podawane sa dobrowotnie, w celu usprawnienia kontaktu z Urzqdem Miasta Ruda St4ska w zakresie
zatatwianej sprawy,
** wypetnie jeteli adres do korespondencji jest inny nii adres zameldowania.

Wnoszq o:
O wydanie Rudzkiej Karty Rodziny 3+
O wydanie duptikatu Rudzkiej Karty Rodziny 3+
O wydanie Rudzkiej Karty Rodziny 3+ dta nowego cztonka rodziny
O wydanie Rudzkiej Karty Rodziny 3+ ze wzglgdu na aktualizack danych na wainej karcie

Dane czionkOw rodziny uprawnionych do korzystania z Rudzkiej Karty Rodziny 3+:
WNIOSKODAWCA
IMIk I NAZWISKO

DATA URODZENIA

PESEL

STOPIEN POKREWIENSTWA
Z WNIOSKODAWCA

WIC I NAZWISKO

DATA URODZENIA

PESEL

STOPIEN POKREWIENSTWA
Z WNIOSKODAWCA

IMI I NAZWISKO

DATA URODZENIA

PESEL

STOPIEN POKREWIENSTWA
Z WNIOSKODAWCA

IMI I NAZWISKO

DATA URODZENIA

PESEL

STOPIEN POKREWIENSTWA
Z WNIOSKODAWCA

IM1k I NAZWISKO

DATA URODZENIA

PESEL

STOPIEN POKREWIENSTWA
Z WNIOSKODAWCA

IMIF I NAZWISKO

DATA URODZENIA

PESEL

STOPIEN POKREWIENSTWA
Z WNIOSKODAWCA

IMIF I NAZWISKO

DATA URODZENIA

PESEL

STOPIEN POKREWIENSTWA
Z WNIOSKODAWCA

IMIk I NAZWISKO

DATA URODZENIA

PESEL

STOPIEN POKREWIENSTWA
Z WNIOSKODAWCA

'Mk I NAZWISKO

DATA URODZENIA

PESEL

STOPIEN POKREWIENSTWA
Z WNIOSKODAWCA

IMIk I NAZWISKO

DATA URODZENIA

PESEL

STOPIEN POKREWIENSTWA
Z WNIOSKODAWCA

Zatqczniki do wniosku***:
1
2.
3.
4.
5.
*** Do wniosku natezy dotaczy6:
a) w przypadku dzieci powyiej 18 roku iycia - zaiwiadczenie potwierdzajace kontynuowanie nauki,
b) w przypadku rodzin zastcpczych, rodzinnych dornow dziecka, catodobowych placowek opiekuriczowychowawczych - kserokopiq (oryginat do wgtadu) odpowiedniego dokumentu potwierdzajacego powyiszy
stan faktyczny (np. postanowienie sadu, zaiwiadczenie),
c) w przypadku wniosku o wydanie duplikatu Rudzkiej Karty Rodziny 3+ - potwierdzenie wniesienia optaty.

Upowainiam do odbioru Rudzkiej Karty Rodziny 3+ (dla ww. cztonkow rodziny) niniejszq osobq:

IMIk I NAZWISKO

DATA URODZENIA

PESEL

STOPIEN POKREWIENSTWA
Z WNIOSKODAWCA

INFORMACJA 0 PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz4dzenia Partamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchytenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporz4dzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego datej w skrocie „RODO".
W zwi4zku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z obowi4zuj4cymi od 25 maja 2018 roku
przepisami RODO, przekazujemy informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Urzedzie Miasta Ruda
514ska:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Sl4ska, z siedziba wtadz w Urzedzie
Miasta Ruda Sl4ska, 41-709 Ruda Sl4ska, Plac Jana Pawta II 6.
2. Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z kt6rym mo2e sie Pani/Pan skontaktowad w sprawach
zwiazanych z ochron4 danych osobowych, w nastepuj4cy spos6b:
1)pod adresem poczty etektronicznej: iod@ruda-st.pl,
2)pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa SiQ w ZWi4ZkU z reatizacj4 zadania Miasta Ruda Sl4ska, okreStonego
Uchwat4 Nr PR.0007.205.2013 Rady Miasta Ruda Sl4ska z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia
na terenie Miasta Ruda Sl4ska programu „Rudzka Karta Rodziny 3+" z poiniejszymi zmianami oraz Zarz4dzeniem
Prezydenta Miasta Ruda St4ska wydanym do przedmiotowej Uchwaty, ktorego dotyczy niniejszy wniosek.
4. Dane nie bed4 przekazywane innym podmiotom, z wyjatkiem podmiotow uprawnionych do ich przetwarzania
na podstawie przepisow prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe becla przechowywane jedynie w okresie niezbednym do spetnienia cetu, dta ktorego
zostaty zebrane tub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spetnieniu cetu, dta ktorego Pani/Pana dane
zostaty zebrane, mog4 one byd przechowywane jedynie w celach archiwatnych, przez okres, ktory wyznaczony
zostanie przede wszystkim na podstawie rozporz4dzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie instrukcji
kancetaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz6w akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania
archiw6w zaktadowych, chyba 2e przepisy szczegotne stanowi4 inaczej.
6. Na zasadach okretonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do iadania od administratora:
1) dostepu do treki swoich danych osobowych;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) usuniecia swoich danych osobowych;
4)
ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
5) przenoszenia swoich danych osobowych, a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
7. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyra2enie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo
nie wyrazid takiej zgody, a w przypadku jej wczeSniejszego wyraienia, do cofniecia zgody. Wycofanie zgody
nie ma wptywu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
8. Gdy uzna Pani/Pan, ie przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych
osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktorym jest Prezes Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.
9. Koniecznok podania przez Pania/Pana danych osobowych wynika z Uchwaty Nr PR.0007.205.2013 Rady Miasta
Ruda Sl4ska z dnia 28 tistopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Ruda Sl4ska programu „Rudzka
Karta Rodziny 3+" z poiniejszymi zmianami oraz Zarz4dzenia Prezydenta Miasta Ruda Sl4ska wydanego
do przedmiotowej Uchwaty. W przypadku, gdy nie poda Pani/Pan swoich danych, nie bedziemy mogli zreatizowad
zadania, co moie skutkowad odmow4 wydania „Rudzkiej Karty Rodziny 3+".
10. Pani/Pana dane osobowe nie 1)04 przetwarzane w sposob zautomatyzowany i nie bed4 profilowane.

Otwiadczam, ie:
- jestem osoba umocowana do ztoienia wniosku w imieniu wszystkich cztonkow rodziny
wietodzietnej, wskazanych w niniejszym wniosku,
- wszystkie dane zawarte we wniosku sa zgodne ze stanem prawnym i faktycznym,
- dane (numer telefonu, e-mail) podajc dobrowotnie, w cetu usprawnienia kontaktu z Urzcciem
Miasta Ruda Slaska w zakresie zatatwianej sprawy,
- jestem wiadoma/y odpowiedzialnoki za sktadanie nieprawdziwych oiwiadczeri oraz zobowiazujc
sic. niezwtocznie informowaC o wszetkich zmianach danych zawartych w niniejszym wniosku,
wyraiam zgodc na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych przez Miasto Ruda Slaska na potrzeby reatizacji
Programu „Rudzka Karta Rodziny 3+",
zapoznatam/em SiQ z informacja dotyczqca przetwarzania moich danych osobowych w Urze.dzie
Miasta Ruda Slaska,
- zobowiazujc. Sie do zapoznania z Regulaminem przyznawania, wydawania i korzystania z Rudzkiej
Karty Rodziny 3+.

(Miejscowok, data i podpis wnioskodawcy)

ADNOTACJE URZEDOWE

Jako osoba umocowana w imieniu cztonkOw rodziny wietodzietnej, wskazanych w niniejszym
wniosku, potwierdzam odbior

sztuk Rudzkiej Karty Rodziny 3+:

Numer karty

Numer karty

Numer karty

Numer karty

Numer karty

Numer karty

Numer karty

Numer karty

Numer karty

Numer karty

(data i podpis osoby wydajacej kartVkarty)

(data i podpis osoby odbierajacej kartVkarty)

Zat4cznik Nr 3
do Regulaminu

WZOR DEKLARACJI PRZYSTAPIENIA PROGRAMU „RUDZKA KARTA RODZINY 3+"

URZAD MIASTA RUDA SLASKA
Pt. Jana Pawta II 6, 41-709 Ruda Nska

Numer sprawy (wypetnia urzOnik):

DEKLARACJA PRZYSTAPIENIA DO PROGRAMU „RUDZKA KARTA RODZINY 3+"

NAZWA PODMIOTU

NIP I REGON PODMIOTU

ADRES SIEDZIBY
PODMIOTU

NIP:

REGON:

Miejscowok:

Kod pocztowy:

Utica:
Numer domu:

Numer mieszkania:

IMIk I NAZWISKO
OSOBY REPREZENTUJACEJ
PODMIOT
Imig:

Nazwisko:
J

DANE OSOBY
DO KONTAKTU

Numer telefonu:
E-mail:

Deklarujg przystqpienie do Programu „Rudzka Karta Rodziny 3+" i sktadam nastepuj4c4 oferte:

DEKLAROWANE ULGI,
ZNIZKI, SWIADCZENIA ITP.

(pieczgc podmiotu)

(Miejscowok, data i podpis osoby reprezentujacej podmiot)

Zat4cznik Nr 4
do Regulaminu

WZOR LOGO PROMUJACEGO PROGRAM „RUDZKA KARTA RODZINY 3+"

TUTAJ MO2ESZ ZREALIZOWAd.
RUDZKA KARTS RODZINY 3+
Szczegotowe informacje dotyczace Programu „Rudzka Karta Rodziny 3+"
dostepne sa na stronie www.rudaslaska.pl

