Załącznik do Zarządzenia
Nr 0050/285/16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 10 sierpnia 2016r.

Regulamin Programu „Aktywni 60 +”
§1
1. Do „Programu” może przystąpić osoba fizyczna, która ukończyła 60 rok życia i jest zameldowana
w Tychach.
2. Warunkiem przystąpienia do „Programu” jest okazanie aktualnego dokumentu potwierdzającego
tożsamość i wiek osoby (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).
§2
Potwierdzeniem uczestnictwa w Programie „Aktywni 60 +” jest karta Aktywni 60 plus.
Karta zawiera imię, nazwisko oraz datę urodzenia i jest ważna z dokumentem tożsamości.
Uczestnik może posiadać wyłącznie jedną kartę.
Posiadacz karty uczestniczy w programie osobiście a jego członkostwo nie podlega przeniesieniu
na inną osobę.
5. Wzór karty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
1.
2.
3.
4.

§3
1. Cele określone w § 1 ust. 3 uchwały Nr XVII/363/12 Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2012
roku w sprawie przyjęcia programu z zakresu polityki społecznej pn. „Aktywni 60 +” realizuje się
poprzez:
1) zapewnienie uczestnikom ulgi polegającej na umożliwieniu zakupu biletów wstępu na płatne
imprezy kulturalne organizowane przez miejskie instytucje kultury:
a) Teatr Mały - 20% zniżki na imprezy własne,
b) Miejskie Centrum Kultury - 50% zniżki,
c) Muzeum Miejskie - możliwości darmowego zwiedzania wraz z przewodnikiem przy grupie min. 5
osób;
d) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 50 % zniżki na normalne bilety wstępu,
2) prowadzenie w Urzędzie Miasta Tychy stanowiska odpowiedzialnego za:
a) zawieranie porozumień z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, kierowaną
do mieszkańców Miasta Tychy, które zgłaszają chęć przystąpienia do Programu,
b) promocję Programu poprzez wykorzystanie strony internetowej oraz współpracę z lokalną
prasą.
§4
1. Uzyskanie karty odbywać się będzie na pisemny wniosek osoby, która ukończyła 60 rok życia
i osobiście złożyła wypełniony formularz (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu) w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Biuro Obsługi Klienta
Programu „Aktywni 60 +” Urzędu Miasta Tychy.
2. Osoba zainteresowana otrzymaniem karty zobowiązana jest do wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji Programu „Aktywni 60 +” przez Prezydenta
Miasta Tychy oraz firm z nim współpracujących w ramach niniejszego Programu.
3. Karta zostanie wydana po weryfikacji złożonego wniosku, nie później niż 1 miesiąc po jego
złożeniu. W imieniu wnioskodawcy, w sytuacjach wyjątkowych, kartę może odebrać wskazana
osoba pełnoletnia.
4. W przypadku zagubienia karty, wnioskodawca składa w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia
Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy, oświadczenie o zagubieniu lub zniszczeniu karty z
równoczesną prośbą o wydanie duplikatu.
§5
1. Podmioty przyznające ulgi dla uczestników umieszczają w swoich witrynach naklejki informujące
o honorowaniu karty w zakresie realizacji Programu „Aktywni 60 +”.
2. Firmy współpracujące z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia w zakresie realizacji programu
są upoważnione do weryfikacji danych osobowych beneficjentów Programu.
3. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu „Aktywni 60+”.

Tychy, dn……………..……..….…
Prezydenta Miasta Tychy
al. Niepodległości 49
43 - 100 Tychy
Dane wnioskodawcy:
imię i nazwisko:

…………………….………………………..……….……..…..…….

adres zamieszkania:

…………………………………….……………...………..….……..

numer PESEL:

…………………….……………………………………...................

adres e-mail, nr telefonu:

…………………………………………………………..……………

WNIOSEK
o wydanie karty Programu AKTYWNI 60 +
Wnoszę o wydanie karty „Aktywni 60 +” uprawniającej mnie do korzystania ze zniżek
określonych Uchwałą XVII/363/12 Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2012r. z późn. zm.
w sprawie przyjęcia programu z zakresu polityki społecznej pn. „Aktywni 60 +” w celu
podjęcia działań zmierzających do aktywizacji osób, które ukończyły 60 rok życia
i są zameldowane w Tychach.

Oświadczam, że zgłaszam chęć przystąpienia do Programu „Aktywni 60 +” i zapoznałem się
z jego regulaminem.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku
dla celów realizacji Programu „Aktywni 60 +” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.).
Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Tychy. Osobom udostępniającym
dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz
do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa
stanowi inaczej.

…………………………………..
(data i podpis)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz otrzymanie informacji
dot. Programu „Aktywni 60 +” z wykorzystaniem SMS-owego Serwisu Informacyjnego Miasta
Tychy.

…………………………………..
(data i podpis)

Potwierdzam odbiór karty „Aktywni 60+”

…………………………………..
(data i podpis)

Załącznik nr 2 do Regulaminu Programu „Aktywni 60+”.

Wzór karty „Aktywni 60+”

