Załącznik nr 4
do zarządzenia Nr OR-I.0050.793.2018
Prezydenta Miasta Opola
z dnia 06 grudnia 2018 r.

Regulamin Karty „Opolski Senior”
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin określa warunki przyznawania, wydawania i korzystania z Karty „Opolski Senior”
w ramach Programu „Opolska Rodzina” na lata 2019 - 2029, zwanej dalej „Kartą”.
2. Karta potwierdza uprawnienia do otrzymania ulg i zniżek przez seniorów, o których mowa
w ust. 3, w dostępie do dóbr kultury, sportu, rekreacji oraz do usług oferowanych przez
jednostki organizacyjne miasta Opola, a także przez inne instytucje, organizacje lub
przedsiębiorców, którzy przystąpili jako Partnerzy do Programu „Opolska Rodzina” na lata
2019 - 2029.
3. Z Karty „Opolski Senior” mogą korzystać seniorzy - kobiety od 60 roku życia oraz mężczyźni
od 65 roku życia, zamieszkali na terenie Miasta Opola.
§2
Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:
1) Wnioskodawcy – należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w § 1 ust. 3,
2) Partnerach Programu – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne miasta Opola,
a także inne instytucje, organizacje i przedsiębiorców, którzy przystąpili do Programu
„Opolska Rodzina” na lata 2019 – 2029,
3) Posiadaczu Karty – należy przez to rozumieć osobę, dla której została wydana Karta
zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie.

II. Zasady przyznawania Karty
§3
1. Karta przyznawana jest osobie, o której mowa w § 1 ust. 3, w terminie 30 dni od dnia złożenia
przez Wnioskodawcę wniosku o wydanie Karty.
2. Formularz wniosku można pobrać w: Centrum Informacyjno - Edukacyjnym ,,Senior w Opolu",
Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu, Urzędzie Miasta Opola- w Biurze Obsługi
Obywatela oraz na stronach internetowych: www.seniorwopolu.pl i www.opole.pl.

3. Wniosek można składać w Centrum Informacyjno - Edukacyjnym ,,Senior w Opolu"
w godzinach od 9.00 do 15.00 lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres
ww. Centrum.
III. Zasady wydawania Karty

§4
1. Karta wydawana jest osobie uprawnionej na okres nie dłuższy niż do końca 2029 roku.
2. W przypadku utraty, zagubienia lub zniszczenia, duplikat Karty z tym samym numerem
wydawany jest na wniosek w terminie 30 dni od dnia złożenia stosownego wniosku.
3. Zmiana danych osobowych Posiadacza Karty wymaga zwrotu wydanej Karty i złożenia nowego
wniosku o wydanie Karty.
4. Do odbioru Karty lub duplikatu Karty uprawniony jest Wnioskodawca lub osoba upoważniona
przez Wnioskodawcę.
5. Karta

lub
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- Edukacyjnym ,,Senior w Opolu" w godzinach pracy lub zostanie przesłana/y na wskazany
przez Wnioskodawcę adres, zależnie od wskazanej we wniosku opcji.

IV. Zasady korzystania z Karty
§5
1. Korzystanie z ulg i zniżek na podstawie Karty możliwe jest wyłącznie z dokumentem
potwierdzającym tożsamość Posiadacza Karty.
2. Posiadacz Karty zobowiązany jest do ochrony Karty przed utratą, zagubieniem lub
zniszczeniem.
3. Karta ma charakter osobisty i nie może być odstępowana przez Posiadacza Karty
nieuprawnionym osobom.

V. Postanowienia końcowe
§6
1. Karta nie uprawnia do zorganizowanych wejść grupowych.
2. Karta jest własnością Urzędu Miasta Opola.
3. Karta nie jest kartą kredytową, płatniczą, bankomatową, ani też nie zastępuje żadnej formy
płatności.
§7
Wykaz aktualnych Partnerów Programu oraz oferowanych przez nich ulg i zniżek publikowany jest na
stronie internetowej Centrum Informacyjno - Edukacyjnego www.seniorwopolu.pl i Urzędu Miasta
Opola www.opole.pl.
§8
Centrum Informacyjno – Edukacyjne ,,Senior w Opolu" nie ponosi odpowiedzialności
za udostępnienie Karty przez Posiadacza Karty osobom nieuprawnionym.
§9
Zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego wprowadzenia.

