
Zarządzenie Nr 110 /2016
Prezydenta Miasta Starachowice

z dnia 22 marca 2016 r.

w sprawie określenia zakresu rzeczowego i finansowego ulg adresowanych do beneficjentów
Programu Starachowicka Karta Seniora 60+, w usługach świadczonych przez jednostki
organizacyjne Miasta Starachowice  oraz określenia wzorów  dokumentów związanych

z realizacją Programu Starachowicka Karta Seniora 60+.

Na podstawie §  3 pkt 7 Regulaminu Programu Starachowickiej Karty Seniora 60+, stanowiącego
załącznik do uchwały nr III/13/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie wprowadzenia i przyjęcia programu Starachowicka Karta Seniora 60+, zarządzam co
następuje:

§ 1

Określam  zakres  rzeczowy  i  finansowy  ulg  adresowanych  dla  posiadaczy  karty,  w  usługach
świadczonych  przez Starachowickie Centrum Kultury

1.1. zniżki w wysokości 15% na koncerty i wydarzenia własne
1.2. Bilet do Kina Kultura – preferencyjna cena 12 zł

§ 2

Określam  zakres  rzeczowy  i  finansowy  ulg  adresowanych  dla  posiadaczy  karty,  w  usługach
świadczonych  przez  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starachowicach.

1.1. Wstęp  na  Krytą  Pływalnię  przy  ul.  Szkolnej  14  b  w  Starachowicach
w  preferencyjnej  cenie  3  zł  za  godzinę  z  dostępem  do  groty  solnej  w  godzinach
6.00 – 13.00 od poniedziałku do piątku. 

1.2. Zniżki  na  wynajem  wiaty  grillowej  w  wysokości  50%  obowiązującej  ceny
podstawowej. 

1.3. Zniżki  na  wynajem  sprzętu  wodnego  na  kąpieliskach  Lubianka  i  Piachy
w sezonie kąpielowym w wysokości 50% obowiązującej ceny podstawowej. 

§ 3

1. Określam  wzór  wniosku  o  wydanie  Starachowickiej  Karty  Seniora  60+  stanowiący
załącznik nr 1.

2. Określam wzór zgłoszenia i warunków uczestnictwa Partnerów Programu Starachowicka
Karta Seniora 60+, stanowiący załącznik nr 2.

§ 4

Obsługę administracyjno-techniczną Programu Starachowicka Karta Seniora 60+ zapewnia Zespół
ds. Polityki Senioralnej.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Społecznych.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr. 110 /2016 
Prezydenta Miasta Starachowice

z dnia 22 marca 2016 r.

     WNIOSEK O WYDANIE STARACHOWICKIEJ KARTY SENIORA 60+
wniosek należy złożyć w siedzibie Starachowickiej Rady Seniorów mieszczącej się 

w Miejskiej Hali Targowej ”Galeria Skałka” przy al. Armii Krajowej 28 - boks nr 79 (I piętro)

PREZYDENT MIASTA 
          STARACHOWICE

Wnioskodawca 
_____________________________________________________________________

imię i nazwisko wnioskodawcy
Data i miejsce urodzenia 
_____________________________________________________________________

data, miasto
Adres zameldowania 
_____________________________________________________________________

ulica, kod pocztowy, miasto
Adres do korespondencji (jeśli inny niż zameldowania) 
_____________________________________________________________________

ulica, kod pocztowy, miasto
Telefon/e-mail 
_____________________________________________________________________

Wnoszę  o  wydanie  Starachowickiej  Karty  Seniora/  Duplikatu  Karty*(niepotrzebne  skreślić)

uprawniającej  mnie  do  korzystania  z  ulg  i  preferencji  dostępnych  w  ramach  programu
wprowadzonego  Uchwałą  Nr  III/13/2016  Rady  Miejskiej  w  Starachowicach  z  dnia  26  lutego
2016r.,w sprawie: wprowadzenia Programu Starachowicka Karta Seniora 60+.

Oświadczam,  że  dane  wskazane  w  niniejszym  wniosku  są  prawdziwe  oraz  jestem  świadomy
odpowiedzialności  za  składanie  nieprawdziwych  oświadczeń.  Jednocześnie  zobowiązuję  się
niezwłocznie  poinformować  o  wszelkich  zmianach  danych  zawartych  w  niniejszym  wniosku.
Wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  danych  zawartych  we  wniosku  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29
sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) przez
Urząd Miejski  w Starachowicach na potrzeby realizacji  Programu Starachowicka Karta  Seniora
60+. 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem niniejszego programu i akceptuję go.

__________________________________
data i podpis wnioskodawcy

Potwierdzam odbiór Karty uprawniającej do korzystania z Programu Starachowicka
Karta Seniora o numerze ______________

___________________________________
data i podpis wnioskodawcy



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr. 110 /2016 
Prezydenta Miasta Starachowice
z dnia 22 marca 2016 r.

ZGŁOSZENIE PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU 
„STARACHOWICKA KARTA SENIORA 60+” 

§ 1

Niniejszym zgłoszeniem Partner włącza się w realizację Programu „Starachowicka Karta Seniora

60 +” przyjętego do realizacji  na terenie Gminy Starachowice Uchwałą Nr III/13/2016 r. Rady

Miejskiej  w  Starachowicach  z  dnia  26  lutego  2016  r.  w  sprawie  wprowadzenia  i  przyjęcia

programu „Starachowicka Karta Seniora 60 +”.

§ 2

Partner  Programu  umożliwi  uprawnionym  posiadaczom  Starachowickiej  Karty  Seniora  60  +

przyznanej przez Prezydenta Miasta Starachowice korzystanie z następującej ulgi:

• …...............................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

§ 3 

Partner  Programu  wskazuje,  że  ulga  o  której  mowa  w  pkt  2  będzie  realizowana  w  placówce

…................................................................................................................................... zlokalizowanej

przy ul. …..............................................................................................................................................

§ 4 

Gmina  Starachowice  zobowiązuje  się  dostarczyć  Partnerowi  Programu  naklejkę  informującą

o honorowaniu Starachowickiej Karty Seniora w danym punkcie oraz w formie elektronicznej logo

Programu „Starachowicka Karta Seniora 60 +”, a Partner Programu do umieszczenia naklejki w

widocznym miejscu, w każdym z miejsc, w których będą realizowane deklarowane uprawnienia.

§ 5 

W przypadku utraty statusu Partnera lub rezygnacji z udziału w Programie „Starachowicka Karta

Seniora  60  +”  Partner  zobowiązuje  się  usunąć  wszystkie  materiały  informacyjne  związane

z realizacją Programu.



§ 6 

Partner  Programu  wyraża  zgodę  na  umieszczanie  i  przekazywanie  jego  danych  w  materiałach

promocyjno-reklamowych oraz informacyjnych związanych z realizacją Programu „Karta Seniora

60 +” oraz może informować o swoim udziale w Programie na własnych stronach internetowych

oraz materiałach informacyjnych i promocyjnych.

§ 7

    Partner  może  wystąpić  z  programu  na  podstawie  oświadczenia  złożonego  w  siedzibie

Starachowickiej  Rady  Seniorów  mieszczącej  się  w  Galerii  Handlowej  Skałka  przy  ul.  Armii

Krajowej 28, I piętro, boks nr 79 lub w formie elektronicznej na adres seniorzy@starachowice.eu. 

     § 8

      Niniejsze  zgłoszenie  po  podpisaniu  przez  strony staje  się  obowiązującym porozumieniem o

współpracy partnerskiej w ramach programu „Starachowicka Karta Seniora 60 +”.

     Partner               Gmina 

                

       -----------------------------------------------         -----------------------------------------------

  

mailto:seniorzy@starachowice.eu

