Urząd Miejski w Tarnowskich Górach

Regulamin programu „Rodzina 5+”

Tarnowskie Góry, 2013
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§1
1. Program „Rodzina 5+”, zwany dalej Programem, skierowany jest do członków rodzin
wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Tarnowskie Góry.
Ilekroć w Programie jest mowa o „rodzinie wielodzietnej” należy przez to rozumieć rodzinę
wspólnie zamieszkującą na terenie gminy Tarnowskie Góry, składającą się z rodziców (jednego
rodzica), innych opiekunów lub opiekuna (na podstawie postanowienia sądu) mających na
utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia, w przypadku gdy
dziecko uczy się lub studiuje.
2. Celem programu „Rodzina 5+” jest wsparcie modelu rodziny wielodzietnej i jej funkcji oraz
ułatwienie rodzinom wielodzietnym dostępu do różnego rodzaju usług oraz dóbr kultury, sztuki
i sportu.
§2
1. Realizacja celu programu „Rodzina 5+” nastąpi poprzez wprowadzenie dla członków rodzin
wielodzietnych ulg udzielanych przez samorządowe jednostki organizacyjne miasta Tarnowskie
Góry i ulg udzielanych przez inne podmioty oraz przedsiębiorców prowadzących działalność
gospodarczą.
2. Zapewnia się członkom rodzin wielodzietnych ulgę polegającą na umożliwieniu zakupu biletów
wstępu z 50% zniżką od obowiązujących cen, na własne: zajęcia, spektakle teatralne, seanse
filmowe i inne imprezy Tarnogórskiego Centrum Kultury.
3. Zapewnia się członkom rodzin wielodzietnych ulgę polegającą na umożliwieniu zakupu biletów
wstępu z 50% zniżką od obowiązujących cen na zajęcia oraz imprezy własne organizowane przez
Muzeum w Tarnowskich Górach.
4. Zapewnia się członkom rodzin wielodzietnych ulgę polegającą na umożliwieniu zakupu biletów
wstępu z 50% zniżką od obowiązujących cen na zajęcia oraz imprezy własne organizowane przez
Pałac w Rybnej przy ul. Powstańców Warszawskich 90.
5. Dopuszcza się stosowanie ulg dla rodzin wielodzietnych podczas zajęć i imprez organizowanych
przez podmioty wymienione w pkt. 2-4, poza działalnością własną.
§3
1. Dopuszcza się możliwość zawierania porozumień z innymi podmiotami w celu ich przystąpienia do
Programu.
2. Lista podmiotów biorących udział w Programie jest aktualizowana na stronie
www.tarnowskiegory.pl.
§4
Ulgi wynikające z zapisów Programu nie sumują się z ulgami przysługującymi z innych tytułów.
§5
1. Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z ulg, o których mowa w § 2 pkt 1,przez osoby
określone w § 1 pkt 1 będzie nieodpłatna karta „Rodzina 5+”, zwana dalej Kartą.
2. Kartę można uzyskać po złożeniu w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach wniosku i jego
pozytywnej weryfikacji.
3. Wzór wniosku określi postanowieniem Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry.
4. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia do korzystania z Programu.
5. Karta ważna jest do 3 lat od daty wydania, nie dłużej jednak niż do momentu wygaśnięcia
uprawnień do korzystania z programu.
6. Karta zawiera następujące informacje: imię i nazwisko osoby na którą jest wystawiona, data
ważności i numer karty.
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7. Ważność karty weryfikowana będzie na podstawie dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego
tożsamość okaziciela. Dzieci nie posiadające jeszcze dokumentu tożsamości będą mogły
korzystać z ulg na podstawie własnej Karty, w obecności rodzica lub opiekuna legitymującego się
dokumentem tożsamości i własną Kartą.

§6
1. Karta wydawana jest na wniosek rodzica lub opiekuna w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach
po jego pozytywnej weryfikacji.
2. Przedłużenie ważności Karty następuje na wniosek, złożony przez rodzica lub opiekuna
w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach nie wcześniej niż miesiąc przed upływem okresu
ważności karty.
3. O utracie uprawnień do korzystania z Programu, wynikającej ze zmiany sytuacji rodzinnej, rodzic
lub opiekun zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Urząd Miejski w Tarnowskich Górach.
4. W przypadku zagubienia lub zniszczenia Karty istnieje możliwość otrzymania jej duplikatu. Należy
w tym celu złożyć pisemny wniosek i uiścić koszt wytworzenia duplikatu.

§7
Obiekty w których honorowane będą Karty, uprawnione są do umieszczenia w widocznym miejscu
logo Programu, którego wygląd określa załącznik nr 1 do Regulaminu.
§8
Wprowadza się wzór Karty, stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu.
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