Regulamin Karty Pomiechowskiej
1. Karta Pomiechowska zwana dalej „Karta”, wydawana jest przez Gminę
Pomiechówek.
2. Karta Pomiechowska jest kartą ogólnodostępną. Warunkiem jej uzyskania jest
złożenie wniosku dostępnego w urzędzie gminy oraz na stronie internetowej
www.pomiechowek.pl
3. Karta ma postać plastikowego blankietu, posiadającego indywidualny numer,
imię i nazwisko posiadacza oraz informację o przynależności do grupy.
Przynależność do grupy określa się na podstawie dodatkowych dokumentów
takich jak m.in.: legitymacja szkolna/studencka, karta emeryta/rencisty.
4. Karta Pomiechowska wydawana jest bezpłatnie w ciągu 21 dni od daty
złożenia wniosku, na czas nieokreślony i jest bezpłatna.
5. Użytkownikiem karty może być osoba, która spełni warunki jej przyznania tj.
wypełni wniosek, wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz
zaakceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
6. Dystrybucję Karty Pomiechowskiej prowadzi:
Urząd Gminy Pomiechówek
ul. Szkolna 1a
05-180 Pomiechówek
www.pomiechowek.pl
Dystrybucja kart prowadzona jest w godzinach pracy urzędu.
7. Odbiór i aktywacja karty odbywa się podczas osobistej wizyty w urzędzie
gminy, za okazaniem ważnego dowodu osobistego lub prawa jazdy oraz
w

zależności

od

wnioskowanej

grupy:

legitymacja

szkolna/studencka,

legitymacja emeryta/rencisty.
8. Celem uruchomienia Karty Pomiechowskiej jest ułatwienie dostępu, promocja i
rozwój

usług

świadczonych

przez

gminę,

skierowanych

do osób, rodzin i grup społecznych.
9. Partnerem w programie Karty Pomiechowskiej może być każdy podmiot
gospodarczy oraz stowarzyszenie działające na terenie gminy Pomiechówek.

10. Szczegółowy wykaz partnerów zamieszczony zostanie na stronie internetowej
www.pomiechowek.pl
11. Karta Pomiechowska uprawnia m.in. do:
- uczestniczenia w nieodpłatnych zajęciach organizowanych przez jednostki
podległe Gminie Pomiechówek, do których będzie prowadzony nabór do
wyczerpania wolnych miejsc,
- korzystania ze sprzętu sportowo-rekreacyjnego m.in.: wypożyczalni rowerów,
kajaków, parku linowego, lodowiska,
- korzystania z komunikacji lokalnej,
12. Karta służy również do ewidencji czasu pobytu dziecka w Przedszkolu „Pod
Dębami” w Pomiechówku.
13. W przypadku zagubienia karty należy zgłosić ten fakt do Urzędu Gminy
Pomiechówek. Za odtworzenie zagubionej bądź zniszczonej karty jest pobierana
opłata w kwocie 10 zł.

