Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 25/2022
Wójta Gminy Nieporęt
z dnia 21 stycznia 2022 r.

Regulamin współpracy Partnerów z Gminą Nieporęt
w ramach Gminnego programu „Nieporęcka Karta Rodziny 3+”
§ 1. Niniejszy Regulamin (- dalej Regulamin) określa zasady współpracy Partnerów z Gminą Nieporęt
będącą Organizatorem Gminnego programu „Nieporęcka Karta Rodziny 3+”.
§ 2. Przez użyte poniżej w Regulaminie określenia należy rozumieć:
1) Karta Mieszkańca Gminy Nieporęt/Karta – spersonalizowana karta posiadająca indywidualny
numer, imię i nazwisko oraz zdjęcie Posiadacza Karty, stanowiąca potwierdzenie uprawnień do
korzystania z Systemu ulg objętego Programem;
2) Organizator Programu - Gmina Nieporęt, dalej Gmina.
3) Partner – podmiot, który podpisał z Gminą Porozumienie o współpracy w ramach Programu
„Nieporęcka Karta Rodziny 3+”, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu;
4) Posiadacz Karty – Osoba uprawniona;
5) Program – Gminny program „Nieporęcka Karta Rodziny 3+” przyjęty uchwałą
Nr XLVIII/108/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 grudnia 2013 r. zmienioną uchwałą
Nr V/24/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 lutego 2015 r. sprawie Gminnego programu
,,Nieporęcka Karta Rodziny 3+”.
§ 3. 1. Warunkiem przystąpienia do Programu jest złożenie wypełnionej Deklaracji Partnera Gminnego
programu „Nieporęcka Karta Rodziny 3+”, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do
Regulaminu. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w Urzędzie Gminy Nieporęt oraz na stronie
internetowej www.nieporet.pl w zakładce „Nieporęcka Karta Rodziny 3+”.
2. Przystąpienie do współpracy następuje w wyniku zawarcia pisemnego Porozumienia pomiędzy
Partnerem, a Gminą. Porozumienie powinno uwzględnić postanowienia Regulaminu.
3. Gmina w ramach Gminnego programu ”Nieporęcka Karta Rodziny 3+” zapewnia Partnerom
świadczenia promocyjne w postaci ekspozycji logotypu, danych adresowych Partnera oraz ofert
objętych rabatem na stronie internetowej www.nieporet.pl w zakładce „Nieporęcka Karta Rodziny 3+”
oraz w innych materiałach informacyjnych Gminy Nieporęt, w tym w szczególności zobowiązuje się
do:
1) umieszczenia Wykazu Partnerów Gminnego programu „Nieporęcka Karta Rodziny 3+” na stronie
internetowej www.nieporet.pl w zakładce „Nieporęcka Karta Rodziny 3+”;
2) promowania Partnera w wydawanym przez Organizatora Programu tytule „Wieści Nieporęckie”
oraz w dostępnych innych kanałach informacyjnych.
§ 4. 1. Partner Programu zobowiązany jest do:
1) preferencyjnego traktowania Posiadaczy Karty korzystających ze świadczonych przez niego usług;
2) oznaczenia swojego lokalu materiałami/logotypami informującymi o uczestnictwie Partnera w
Programie, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do Regulaminu;
3) zamieszczenia przez cały okres uczestnictwa w Programie, w publikowanych przez siebie
materiałach promocyjnych informacji o honorowaniu Karty;
4) przekazywania aktualnych danych rejestrowych albo adresowych do Wykazu Partnerów Programu,
oraz informowania o zachodzących zmianach danych bądź wystąpieniu z Programu.

2. Materiały informacyjne przygotowane przez Partnera powinny zawierać następujące dane:
nazwę/firmę/nazwisko Partnera, miejsce świadczenia usług wraz z jej krótkim opisem, wysokość
oferowanej zniżki bądź rabatu i/lub logotyp.
3. Partner przygotowuje materiały informacyjne, o których mowa w ust. 2 zgodnie z warunkami
ustalonymi w Porozumieniu.
4. Partner ma obowiązek uaktualnić swoje dane kontaktowe.
§ 5. 1. Gmina może rozwiązać Porozumienie z Partnerem jeżeli:
1) Partner nie przestrzega Regulaminu, lub
2) Partner nie wywiązuje się z deklarowanych zobowiązań (udzielania ulg, zniżek, zwolnień
i preferencji) dla Posiadaczy Karty.
2. Partner może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym czasie poprzez złożenie
oświadczenia o rezygnacji z udziału w Programie. Wszystkie informacje o uczestnictwie Partnera w
Programie zostaną usunięte.
3. Partner po rezygnacji z uczestnictwa w Programie lub rozwiązaniu z nim Porozumienia nie może
posługiwać się żadnymi materiałami związanymi z Programem i jest zobowiązany do usunięcia
wszelkich oznaczeń i informacji o Programie ze swoich nośników informacji/siedziby/pomieszczeń.
4. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów informacyjnych dostarczanych przez
Partnera. Jednocześnie zastrzega sobie prawo do niepublikowania materiałów bez podania przyczyny.
5. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za wady usług i towarów oferowanych przez Partnerów z
zastosowaniem ulg, zniżek, zwolnień i preferencji w ramach Programu oraz za treść innych ofert
proponowanych Posiadaczom Karty przez Partnerów.
§ 6. Wszelkie zmiany i modyfikacje Regulaminu podlegają publikacji w wersji elektronicznej na
stronie internetowej www.nieporet.pl w zakładce „Nieporęcka Karta Rodziny 3+” i są ważne dla
Partnera od dnia ich upublicznienia.

Załącznik Nr 1
do Regulaminu współpracy Partnerów z Gminą Nieporęt
w ramach Gminnego programu „Nieporęcka Karta Rodziny 3+”

Wójt Gminy Nieporęt
Pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
Deklaracja Partnera Gminnego programu „Nieporęcka Karta Rodziny 3+”
Nazwa Podmiotu (Partnera): ……………………………………………………………………
Adres siedziby: ………………………………………………………………………………….
NIP: …………………………………………………………………………………………......
Regon: ………………………………………………………………………………………
KRS *: .……………………………………………………………………………………
Numer telefonu i adres e-mail Partnera: ………………………………………………………..
Osoba/Osoby reprezentująca/e Partnera oraz funkcja: …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Niniejszym deklaruję przystąpienie przez Partnera do Gminnego programu „Nieporęcka Karta Rodziny
3+” poprzez udzielenie posiadaczom Karty poniższych ulg/zniżek/zwolnień/preferencji:
Lp.

Usługa/Produkt

Wysokość zniżki w % zł

1.
2.
3.

Oświadczam, że wszystkie koszty związane z udzielonymi ulgami, zniżkami, zwolnieniami,
preferencjami poniosę w całości we własnym zakresie. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem
współpracy Partnerów z Gminą Nieporęt będącą Organizatorem Gminnego programu „Nieporęcka
Karta Rodziny 3+”.

……………………………………….
data, czytelnie imię i nazwisko, pieczątka

*jeżeli dotyczy

Załącznik Nr 2
do Regulaminu współpracy Partnerów z Gminą Nieporęt
w ramach Gminnego programu „Nieporęcka Karta Rodziny 3+”

Wzór materiałów/logotypów informacyjnych
o uczestnictwie Partnera w Programie

Załącznik Nr 3
do Regulaminu współpracy Partnerów z Gminą Nieporęt
w ramach Gminnego programu „Nieporęcka Karta Rodziny 3+”
- Wzór Porozumienie Nr ......./........
o współpracy w ramach Gminnego programu „Nieporęcka Karta Rodziny 3+”
Zawarte w dniu …............…. w Nieporęcie pomiędzy:
1. Gminą Nieporęt z siedzibą pod adresem Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt, zwaną dalej „Gminą” reprezentowaną przez: ………………………………………………………………
......................................................................................................................................................,
a
2. …...................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
adres; ..........................................................................................................................................., zwanym
dalej „Partnerem”, reprezentowanym przez:
…...................................................................................................................................................
zwanymi dalej łącznie ,,Stronami Porozumienia", lub oddzielnie „Stroną”.
§ 1.
1. W ramach niniejszego Porozumienia, zwanego dalej ,,Porozumieniem”, Partner zgłasza swój udział
w Gminnym programie „Nieporęcka Karta Rodziny 3+”, przyjęty uchwałą
Nr XLVIII/108/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 grudnia 2013 r. sprawie Gminnego programu
,,Nieporęcka Karta Rodziny 3+” zmienioną uchwałą Nr V/24/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26
lutego 2015 r. oraz oświadcza, że zapoznał się z warunkami Regulaminu
i zobowiązuje się
do ich przestrzegania.
2. Porozumienie zawarto zgodnie z Regulaminem współpracy Partnerów z Gminą Nieporęt
w ramach Gminnego programu „Nieporęcka Karta Rodziny 3+”, ustalonym Zarządzeniem Nr
…../2022 r. Wójta Gminy Nieporęt z dnia … stycznia 2022 r.
3. Partner ponosi pełną odpowiedzialność za przyznane Posiadaczom Karty zniżki, ulgi, zwolnienia,
preferencje określone w Deklaracji Partnera stanowiącej Załącznik do Porozumienia.
4. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów informacyjnych dostarczanych przez
Partnera. Jednocześnie zastrzega sobie prawo do niepublikowania materiałów bez podania przyczyny.
5. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za wady usług i towarów oferowanych przez Partnerów z
zastosowaniem ulg, zwolnień i preferencji w ramach Programu oraz za treść innych ofert
proponowanych posiadaczom Karty przez Partnerów.
§ 2.
W ramach Porozumienia Partner umożliwi korzystanie przez Osoby Uprawnione (Posiadaczy Karty
Mieszkańca Gminy Nieporęt) ze zniżek, ulg, zwolnień, preferencji przy zakupie towaru/usług w
ramach Programu „Nieporęckiej Karty Rodziny 3+”. Wykaz zniżek, ulg, zwolnień, preferencji określa
Deklaracja Partnera Programu, która stanowić będzie załącznik do niniejszego Porozumienia.
§ 3.
Partner oświadcza, że zniżki, ulgi, zwolnienia, preferencje, o których mowa w § 2, będą obowiązywały
w jego placówce/placówkach zlokalizowanych w …............................... przy ulicy
…..................................... oraz, że dodatkowo umieści w widocznym miejscu w swojej
placówce/placówkach materiały informacyjne dotyczące Gminnego programu „Nieporęcka Karta
Rodziny 3+” przygotowane i przekazane Partnerowi przez Gminę, a także informację
o stosowanych przez Partnera zniżkach, ulgach, zwolnieniach, preferencjach wobec Posiadaczy Karty,

wynikających z Porozumienia.
§ 4.
Gmina w ramach akcji informacyjnej związanej z partnerstwem objętym Porozumieniem, upoważniona
jest do informowania w lokalnej prasie, na stronie internetowej www.nieporet.pl
w zakładce „Nieporęcka Karta Rodziny 3+” oraz w innych nośnikach informacji
o uczestnictwie Partnera w Gminnym programie „Nieporęcka Karta Rodziny 3+”.
§ 5.
Partner ma prawo umieszczać informacje o swym uczestnictwie w Gminnym programie „Nieporęcka
Karta Rodziny 3+”, w tym na temat udzielonych zniżek, ulg, zwolnień, preferencji we własnych
materiałach promocyjno-reklamowych, a także w miejscach prowadzenia działalności.
§ 6.
Porozumienie zawiera się na okres:
od dnia …....................... do dnia …..................... roku/
od dnia ………………. na czas nieokreślony*.
§ 7.
Partner zobowiązuje się do finansowana udzielonych zniżek, ulg, zwolnień, preferencji we własnym
zakresie, a z tytułu realizacji Porozumienia, Strony Porozumienia nie będą kierować wobec siebie
żadnych roszczeń finansowych.
§ 8.
Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Porozumienie z zachowaniem 1 miesięcznego okresu
wypowiedzenia, poprzez przekazanie drugiej Stronie pisemnego oświadczenia
o wypowiedzeniu Porozumienia.

§ 9.
Zmiana warunków Porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, w
postaci Aneksu do Porozumienia.
§ 10.
Porozumienie sporządzono w trzech oryginalnych, jednobrzmiących egzemplarzach, w tym
jeden egzemplarz dla Partnera, dwa egzemplarze dla Gminy.
…............................................
…...................................
Gmina
Partner

*niepotrzebne skreślić

