
Załącznik Nr 2 
do Zarządzenia Nr 0050.Z.90.2019r.
Burmistrza Miasta Nowy Targ 
z dnia 04.07.2019r.

Zasady udziału w Programie Partnerów oferujących ulgi dla rodzin wielodzietnych

§ 1 
1. Partnerem programu może być każda osoba fizyczna, instytucja lub firma, która włączy się do

współpracy w ramach Programu poprzez realizację określonych przez siebie ulg i  preferencji
w świadczonych przez siebie usługach na rzecz członków rodzin wielodzietnych legitymujących
się „Nowotarską Kartą Dużej Rodziny” zwaną dalej Kartą.

2. Partner przystępuje do Programu na podstawie zgłoszenia złożonego do Urzędu Stanu Cywilnego
i  Spraw Obywatelskich  Urzędu Miasta  Nowy Targ,  którego wzór stanowi  załącznik  nr  1  do
niniejszego Regulaminu.

3.  Zamieszczenie  informacji  na  stronie  miasta  o  honorowaniu  Karty  przez  Partnera  jest
potwierdzeniem  dostępności  stosowanych  przez  niego  ulg  i  preferencji  dla  uprawnionych
członków dużych rodzin.

4. Partner przystępuje do Programu na zasadach suwerenności stron partnerstwa.
5. Urząd Miasta Nowy Targ nie ponosi odpowiedzialności za ulgi i preferencje oferowane przez

Partnera w ramach Programu.

§ 2 
1. Potwierdzeniem możliwości korzystania z ulg i preferencji dostępnych w ramach Programu jest

naklejka informująca o honorowaniu Karty, umieszczona w witrynach lub innych widocznych
miejscach  obiektów  Partnerów  uczestniczących  w  Programie,  tożsama  z  logo  programu
„Nowotarska Karta Dużej Rodziny”

2. Informacje dotyczące realizacji Programu, w tym aktualny katalog ulg i preferencji oraz wykaz
partnerów znajdują się na stronie miasta.

§ 3 
1.  Partner  występuje z  Programu na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego w Urzędzie

Miasta Nowy Targ. Usunięcie oferty Partnera z katalogu ulg i preferencji następuje nie później
niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia.

2. Partner, który utracił status partnera jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia otrzymanych
naklejek, zaś Urząd Miasta do usunięcia wpisu dotyczącego Partnera z Katalogu ulg i zwolnień.

3. Urząd Miasta jest uprawniony do pozbawienia statusu Partnera w przypadku naruszenia przez
niego Programu, a w szczególności przy odmowie udzielania zniżek określonych w deklaracji.

4.  Partner  zostaje  usunięty  z  urzędu  na  skutek  zakończenia  prowadzenia  działalności,  oraz
naruszenia przepisów prawa i zasad współżycia społecznego.


