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Załącznik nr 3 

do zarządzenia Nr OR-I.0050.579.2020 
Prezydenta Miasta Opola  
z dnia 30 listopada 2020 r. 

 

 
Regulamin współpracy Miasta Opola z Partnerami Programu „Opolska Rodzina” 

 
 
 

 
I. Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

 
0. Regulamin określa warunki współpracy Miasta Opola z Partnerami Programu „Opolska Rodzina” 

na lata 2019-2029, oferującymi ulgi i zniżki dla Posiadaczy Karty „Opolska Rodzina” oraz Karty 
„Opolski Senior”, w ramach zawartego Porozumienia o współpracy.  

1. Regulamin ponadto określa zakres uprawnień i zobowiązań Partnerów przystępujących do 
Programu, związanych z przyznaniem ulg i zniżek oraz zakres zobowiązań i uprawnień Miasta 

Opola. 

 
§ 2 

 
Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:  

1) 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.  

2) Posiadaczu Karty – należy przez to rozumieć osobę uprawnioną do ulg i zniżek, dla której 
została wydana Karta zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie Karty 
„Opolska Rodzina” lub Regulaminie Karty „Opolski Senior”.  

3) Porozumieniu – należy przez to rozumieć dokument określający zasady współpracy Miasta 

Opola z Partnerem Programu, w tym zobowiązania Partnera w szczególności w zakresie 
oferowanych ulg i zniżek, uprawnienia Partnera oraz zakres zobowiązań i uprawnień Miasta 
Opola. 

 
 

 

II. Zasady współpracy z Partnerami Programu ,,Opolska Rodzina" 

 

§ 3 

 
1. Prawo przystąpienia jako Partner do Programu „Opolska Rodzina” przysługuje jednostkom 

organizacyjnym Miasta Opola, a także innym instytucjom i organizacjom lub przedsiębiorcom, 
którzy oferują zniżki/ulgi/rabaty dla Posiadaczy Karty.  

2. Przystąpienie do współpracy następuje w wyniku zawarcia pisemnego Porozumienia pomiędzy 

Miastem Opole a Partnerem, które określa szczegółowy sposób i zakres wzajemnej współpracy, 

z wyłączeniem jednostek organizacyjnych Miasta Opola, które zamieszczają w swoich cennikach 

ulgi dla Posiadaczy Kart, ustalone na podstawie odrębnych regulacji. 
 

3. Porozumienie zawiera szczegółowe ustalenia dotyczące oferowanych ulg i zniżek, a także 
uprawnień oraz wzajemnych zobowiązań Partnera i Miasta Opola. 



 

III. Zobowiązania i uprawnienia Partnera Programu 

 

§ 4 
 

 

1. Partner zobowiązuje się do udzielania ulg/zniżek/rabatów na rzecz Beneficjentów Programu - 
Posiadaczy Kart, określonych w Porozumieniu o współpracy. 

2. Partner decyduje   o przysługujących   Posiadaczom  Karty zniżkach/ulgach/rabatach- o ich 
rodzajach, wysokości i zakresie - według własnego uznania.   

3. Partner zobowiązuje się  do  finansowania  ulg/zniżek/rabatów, o  których  mowa  w  ust.1 z 
własnych środków.     

4. Partner jest zobowiązany do upublicznienia informacji o swoim udziale w Programie poprzez 
umieszczenie w widocznym miejscu naklejek, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu.  

5. Partner ma prawo do aktualizacji zadeklarowanych zniżek/ulg/rabatów na zasadach 
określonych w Porozumieniu.  

6. Udzielając zadeklarowanych zniżek/ulg/rabatów Partner ma prawo sprawdzania ważności 
Karty oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość Posiadacza Karty, zgodnie z regulaminem 
Karty „Opolska Rodzina” oraz Karty „Opolski Senior”.  

7. Partner ma prawo do zamieszczania informacji o partnerstwie w Programie w swoich 
materiałach promocyjnych oraz w swojej siedzibie i miejscach wykonywania działalności.  

8. Przystępując do współpracy w ramach Porozumienia Partner wyraża zgodę na wykorzystanie 
przez Miasto Opole jego danych teleadresowych oraz logo do celów promocyjnych, o których 
mowa w § 5 ust 2 oraz podczas organizacji Konkursu na Najlepszego Partnera Programu,
 o którym mowa w ust. 9.    

9. Przystępując  do  współpracy  w  ramach  Porozumienia  Partner  wyraża  zgodę na udział 
w Konkursie na Najlepszego Partnera Programu.    

10. Partner  ma  uprawnienia  do  posługiwania  się  tytułem  Partnera  wyłącznie w okresie, w 
którym posiada status Partnera Programu.     

11. Partner ma prawo odstąpić od udziału w Programie na zasadach określonych w Porozumieniu.  
12. Partner, który odstąpił od udziału w Programie jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia 

informacji o partnerstwie w Programie w swojej siedzibie i miejscach wykonywanej 

działalności oraz umieszczonych w swoich materiałach promocyjnych. 
 
 

 

IV. Zobowiązania i uprawnienia Miasta Opola 

 

§ 5 

 
0. Miasto Opole zobowiązuje się do dostarczenia przystępującemu do współpracy Partnerowi 3 

naklejek informujących o udziale w Programie o treści: „Jestem Partnerem Programu „Opolska 
Rodzina” na lata 2019-2029 – tu możesz skorzystać ze zniżek!”.  

1. Miasto Opole zobowiązuje się do promowania Partnera i informowania o oferowanych przez 
niego ulgach/zniżkach/rabatach z wykorzystaniem dostępnych kanałów informacyjnych, m. in. 
poprzez umieszczenie informacji na stronach internetowych: www.opole.pl, 
www.mcs.opole.pl, www.seniorwopolu.pl, dystrybuowanie materiałów informacyjnych 
podczas prorodzinnych imprez masowych, a także poprzez upublicznianie informacji o 
Programie i jego Partnerach w lokalnych mediach oraz mediach społecznościowych. 

http://www.opole.pl/
http://www.mcs.opole.pl/


 

 

V. Postanowienia końcowe 

 

§ 6 

 

Aktualny wykaz Partnerów Programu ,,Opolska Rodzina" oraz oferowanych przez nich ulg i zniżek 
publikowany jest na stronach internetowych: Urzędu Miasta Opola, Miejskiego Centrum Świadczeń 
oraz Centrum Informacyjno - Edukacyjnego ,,Senior w Opolu". 

 

§ 7 

 

Miejskie Centrum Świadczeń nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie Karty przez Posiadacza 
Karty osobom nieupoważnionym. 

 

§ 8 

 

Zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego wprowadzenia. 
 


