
 
                                                                    

REGULAMIN 

przyznawania, wydawania i korzystania z „Łukowskiej Karty Seniora”. 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Program   „Łukowska Karta Seniora”  adresowany jest do osób, które ukończyły 60 rok życia i zamieszkują 

na terenie Miasta Łuków.  

§ 2 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1. Programie – należy przez to rozumieć Program „Łukowska Karta Seniora”. 

2. Karcie – należy przez to rozumieć  „Łukowską Kartę Seniora”. 

3. Seniorze – osobie, która ukończyła 60 rok życia i jest mieszkańcem Miasta Łuków. 

 

§ 3 

Celem programu jest wzmacnianie aktywności społecznej i poprawa jakości życia osób powyżej 60. roku 

życia poprzez korzystanie z systemu zniżek na różnego rodzaju dobra i usługi oferowane przez jednostki 

miejskie prowadzone przez Miasto Łuków, kluby sportowe, stowarzyszenia, inne jednostki i instytucje 

publiczne oraz stałych i tymczasowych promocji oferowanych przez podmioty prowadzące działalność 

gospodarczą na terenie Miasta Łuków niepowiązane organizacyjnie z Miastem Łuków biorące udział w 

Programie. 

Rozdział 2 

Zasady przyznawania i wydawania „Łukowskiej Karty Seniora” 

§ 4 

 

 1.  Potwierdzeniem uczestnictwa w Programie jest „Łukowska Karta Seniora”. 

 2.  Karta może zostać przyznana osobie zamieszkałej na terenie Miasta Łuków, która ukończyła 60 rok   

      życia. 

 3.  W przypadku gdy osoba uprawniona do otrzymania Karty nie posiada pełnej zdolności do  

      czynności prawnych, może posługiwać się nią opiekun legitymujący się dokumentem  

      poświadczającym ten fakt. 

 4.  Uzyskanie Karty nastąpi po złożeniu wniosku (którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego  

      Regulaminu) i okazaniu aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i wiek osoby (dowód  

      osobisty, prawo jazdy lub paszport). 

 5.  Karta jest wydana niezwłocznie po weryfikacji złożonego wniosku. 

 6.  Uczestnik programu może posiadać tylko jedną „Łukowską Kartę Seniora” 

 7.  Karta wydawana jest bezpłatnie i na czas nieokreślony. 

 8.  Karta zawiera imię i nazwisko, termin ważności, numer i jest ważna wyłącznie z dokumentem  

      potwierdzającym tożsamość uprawnionego. 

 9.  W przypadku zagubienia, zniszczenia Karty wnioskodawca składa oświadczenie o zagubieniu  

      lub zniszczeniu Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty. 

10. Prawo do korzystania z Karty przysługuje niezależnie od dochodu uprawnionego. 

11. Senior może zrezygnować  z korzystania z Karty w dowolnym momencie wraz z jednoczesnym jej  



       zwrotem oraz złożeniem  pisemnego oświadczenia. 

12. Osoby uprawnione do korzystania z Karty nie mogą jej użyczać bądź odstępować osobom trzecim 

       pod karą cofnięcia uprawnień. 

 13. Kartę odbiera Senior po okazaniu dokumentu tożsamości lub osoba upoważniona przez Seniora    

       po dostarczeniu czytelnie wypełnionego upoważnienia. 

 14.Karta unieważniana jest w przypadku nie przestrzegania zapisów Regulaminu  przez Seniora. 

 15.Karta jest własnością Miasta Łuków. 

       

Rozdział 3 

 

Postanowienia końcowe 

§ 5 

 1. Partnerami Programu „Łukowska Karta Seniora” mogą zostać podmioty publiczne i niepubliczne    

   oferujące ulgi. 

 2. Katalog ulg i preferencji będzie publikowany na stronie internetowej  Miasta Łuków. 

 3. Po złożeniu oświadczenia o udziale w programie, partner zostanie umieszczony na liście partnerów  

    na stronie internetowej Miasta Łuków, a także będzie wymieniony we wszelkich materiałach  

    promocyjnych programu.  

 4. Partnerzy informują o uczestnictwie w Programie wykorzystując materiały dostarczone przez Miasto 

     Łuków. 

§ 6 

Organizator Programu uprawniony jest do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w każdym 

momencie. 

§ 7 

W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o których mowa w § 6 Miasto Łuków 

każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu  na stronie internetowej Miasta 

Łuków. 

 

 


