Załącznik
do Uchwały Nr XLII/489/2014
Rady Miasta Łuków
z dnia 3 kwietnia 2014 r.

REGULAMIN
Uczestnictwa w Programie „Rodzina Trzy Plus” realizowanym przez Miasto Łuków

§ 1.
Uczestnicy Programu „Rodzina Trzy Plus”
Program „Rodzina Trzy Plus” skierowany jest do rodzin, w tym również rodzin zastępczych
zamieszkujących na terenie Miasta Łuków, które posiadają przynajmniej troje dzieci w wieku do 18
roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko po ukończeniu 18 roku życia kontynuuje
naukę, przy czym za spełnienie warunku posiadania dziecka uważa się również sprawowanie opieki nad
osobą niepełnosprawną bez względu na jaj wiek.

§ 2.
Partnerzy
1. Partnerami programu „Rodzina Trzy Plus” mogą zostać podmioty publiczne oraz niepubliczne, które
zaoferują ulgi, o których mowa w uchwale, rodzinom uczestniczącym w programie na podstawie
oświadczeń złożonych organowi realizującemu program.
2. Po złożeniu oświadczenia o udziale w programie, Partner zostanie umieszczony na ogólnodostępnej
liście Partnerów umieszczonej na stronie internetowej Miasta Łuków, a także będzie wymieniony w
wszelkich materiałach promocyjnych programu.
3. Partnerzy informują o uczestnictwie w programie wykorzystujących logo programu.

§ 3.
Karta Rodzina Trzy Plus
1. Potwierdzeniem udziału rodziny w programie jest Karta „Rodzina Trzy Plus”.
2. Karta zawiera numer, imię, nazwisko i okres ważności.
3. Karta jest wydawana na okres jednego roku.
4. W przypadku gdyby warunki uczestnictwa w programie miały zostać spełnione przez okres krótszy
niż rok, Karta może być wydana na okres krótszy.
5. Każda rodzina uczestnicząca w programie w jednym okresie może otrzymać do użytkowania jedną
Kartę dla każdego członka rodziny.
6. Przez cały okres użytkowania Karty pozostaje ona własnością podmiotu realizującego program.
7. Karta jest ważna wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość uczestnika programu.
8. Karty „Rodzina Trzy Plus” będą wydawane od dnia 1 lipca 2014 roku na podstawie wniosku, po
weryfikacji uprawnień do udziału w programie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego złożenia
9. W przypadku utraty Karty uczestnik programu może wystąpić z wnioskiem o wydanie jej duplikatu.

