
                  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/19 
      Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
                  w Olecku z dnia 12 kwietnia 2019 r. 
        
 

 
Regulamin 

wydawania i korzystania z Karty Oleckiej Rodziny 3+ oraz określenia jej wzoru 
 

   § 1. 1. Regulamin określa: 
1) wydawanie Karty Oleckiej Rodziny 3+, 
2) korzystanie z Karty Oleckiej Rodziny 3+, 
3) wzór Karty Oleckiej Rodziny 3+, 
 
   § 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
1) programie – rozumie się przez to Program Olecka Rodzina 3+, 
2) karcie – rozumie się Kartę Oleckiej Rodziny 3+, 
3) uczestniku programu – rozumie się przez to osoby, którym wydano Kartę Oleckiej Rodziny 3+, 
4) partnerze programu – rozumie się instytucje publiczne, podmioty komercyjne oraz organizacje 
pozarządowe, które przystąpiły do programu, i w ramach świadczonych przez siebie usług będą 
realizowały ulgi lub świadczenia dla rodzin wielodzietnych. 
 
   § 3. 1. Dokumentem potwierdzającym uczestnictwo w programie jest imienna Karta Oleckiej Rodziny 3+. 
2. Karta uprawnia członków rodziny do korzystania z 30% ulgi na oferty przedstawione przez: 
1) Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku "Mazury Garbate", 
2) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku, 
3) Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku, 
3. Karta upoważnia członków rodziny do korzystania z ulg lub świadczeń oferowanych przez partnerów 
programu, które w ramach świadczonych przez siebie usług będą realizowały ulgi lub świadczenia dla rodzin 
wielodzietnych, które przystąpią do programu. 
4. W przypadku imprez odbywających się w obiektach Regionalnego Ośrodka Kultury lub Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Olecku, a organizowanych przez podmioty zewnętrzne nie będące partnerami 
programu, ulgi lub świadczenia, wynikające z programu, nie przysługują. 
 
   § 4. 1. Kartę bezpłatnie otrzymuje każdy członek rodziny zakwalifikowanej do programu. 
2. Karta jest imienna, posiada indywidualny numer, hologram z datą ważności, nr PESEL użytkownika. 
3. Korzystanie z ulg lub świadczeń następuje po okazaniu ważnej karty wraz z dokumentem potwierdzającym 
tożsamość, np. dowód osobisty, legitymacja szkolna, studencka. 
4. Karta wydana dziecku, nieposiadającemu dokumentu tożsamości, jest ważna z kartą rodzica/opiekuna 
prawnego i jego dokumentem tożsamości. 
 
   § 5. 1. Warunkiem otrzymania karty jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletnie dziecko 
wypełnionego wniosku o wydanie Karty Oleckiej Rodziny 3+, którego formularz stanowi załącznik nr 1 do 
regulaminu. 
 2. Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty: 
1) w przypadku dzieci uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych - kserokopię legitymacji szkolnej lub 
zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające status ucznia, 
2) w przypadku studentów do 25 roku życia – kserokopię aktualnej legitymacji studenckiej lub zaświadczenie 
albo oświadczenie potwierdzającego status studenta, 
3) w przypadku rodzin zastępczych - kserokopię prawomocnego orzeczenia sądu o ustanowieniu rodziny 
zastępczej lub ustanowieniu opiekuna prawnego. 
3. Wnioski o wydanie karty dostępne są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olecku, ul. Kolejowa 31, 
pokój nr 4 oraz na stronie internetowej www.mopsolecko.naszops.pl w zakładce Olecka Rodzina 3+. 
4. Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 
31, parter pokój nr 4. 
 
  § 6. 1. Wniosek o wydanie karty rozpatrywany będzie w ciągu 30 dni od dnia jego złożenia wraz z kompletem 
wymaganych załączników. 
2. Karta wydawana jest na czas określony, nie dłuższy niż na 12 miesięcy przy uwzględnieniu okresu 
spełniania warunków uczestnictwa w programie. 
3. Karta posiada hologram określający datę ważności nie dłuższą niż 1 rok. 
4. Z upływem roku uczestnik programu wykonuje czynności, o których mowa w § 5. 

http://www.mopsolecko.naszops.pl/


5. W przypadku utraty statusu rodziny wielodzietnej w okresie, na który została wydana karta, fakt ten uczestnik 
programu niezwłocznie zgłasza do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku 
6. Dziecku, które nie uczy się i nie studiuje, uprawnienie przysługuje do ostatniego dnia miesiąca, w którym 
kończy 18 lat. 
7. Pełnoletniemu dziecku, które uczy się lub studiuje termin przysługujących uprawnień ustala się według dat 
wynikających z terminów ważności dokumentów potwierdzających pobieranie nauki i nie dłużej niż do 
ostatniego dnia miesiąca, w którym kończy 25 lat. 
8. Jeżeli wiek jednego z trojga dzieci wpływa na utratę uprawnienia do uczestnictwa w programie, skutkuje 
to utratą uprawnień dla całej rodziny. 
 
   § 7. Przy odbiorze karty, osoba uprawniona otrzyma aktualny katalog przysługujących jej ulg lub świadczeń. 

 
   § 8. 1 Uczestnicy programu nie mogą udostępniać posiadanej karty osobom trzecim pod rygorem utraty ulg 
i świadczeń. 
2. W przypadku posługiwania się kartą przez osoby nieuprawnione podmiot, o którym mowa w § 2 pkt. 4 oraz 
w § 3 ust.2 ma prawo zatrzymać kartę i przekazać ją do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku. 
 
    § 9. 1. Właścicielem karty jest Gmina Olecko. 
2. W przypadku utraty lub uszkodzenia posiadacz karty zobowiązany jest zawiadomić Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Olecku. 
3. Karta, która utraciła ważność nie podlega zwrotowi. 
 
   § 10. 1. Podmioty, o których mowa w § 2 pkt 4, zgłaszają chęć uczestnictwa w programie poprzez zgłoszenie 
wniosku na formularzu zgłoszeniowym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu. 
2. Informacje o możliwości przystąpienia do programu zamieszczone zostały na stronie internetowej 
www.mopsolecko.naszops.pl w zakładce Olecka Rodzina 3+. 
3. Przyjęcie podmiotu do programu w charakterze partnera programu następuje po podpisaniu stosownego 
porozumienia. 
4. Lista partnerów programu oraz system ulg i świadczeń dla rodzin przez nich oferowanych będzie 
promowany  na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej www.mopsolecko.naszops.pl. 
5. Miejsce prowadzenia działalności przez partnerów programu będzie oznakowane poprzez dostarczone 
znaki informacyjne przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku informujące o udziale w programie. 
6. Partnerzy programu mogą umieszczać na własnych stronach internetowych i materiałach promocyjnych 
informacje o ulgach lub świadczeniach wynikających z uczestnictwa w programie. 
7. Gmina Olecko nie ponosi odpowiedzialności za ulgi lub świadczenia oferowane posiadaczom karty przez 
partnerów programu. 
 
   § 11. 1. W ramach prowadzonej promocji programu na stronie internetowej www.mopsolecko.naszops.pl 
zamieszczane będą bieżące informacje dotyczące realizacji programu. 
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