Regulamin Programu „Chorzów 60 +”
Wstęp
Organizatorem programu „Chorzów 60+”, zwanym dalej „Programem”, jest Miasto Chorzów z
siedzibą przy ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów. Karta Programu jest przeznaczona dla osób powyżej 60
roku życia, mieszkających w Chorzowie. Dzięki niej chorzowscy seniorzy będą mogli skorzystać z
promocji i akcji przygotowanych przez organizatora i jego partnerów. Program ma na celu
aktywizację tej grupy społecznej poprzez zintegrowanie dotychczasowej oferty i dodatkową
promocję.
§ 1. Postanowienia Ogólne
1. Program „Chorzów 60+” jest programem realizowanym na terenie Chorzowa tylko i wyłącznie w
punktach wskazanych przez partnerów, którzy przystąpili do programu.
2. Posiadacz karty programu „Chorzów 60+”uczestniczy w programie osobiście, a jego
członkostwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę.
3. Prawa związane z programem nie mogą być sprzedawane, przenoszone ani zbywane w inny
sposób, ani nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w
niniejszym regulaminie programu.
4. Prawo do korzystania z promocji oferowanych przez partnerów programu przysługuje wyłącznie
uczestnikowi. Chyba, że program partnera stanowi inaczej.
§ 2. Uczestnictwo w Programie
1. Potwierdzeniem uczestnictwa w programie jest posiadanie karty programu.
2.Kartę programu otrzymać może każda osoba fizyczna powyżej 60 roku życia, zamieszkała w
Chorzowie i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Aby otrzymać kartę programu należy zgłosić się do jednego z wyznaczonych na terenie miasta
punktów kolportażu i wypełnić odpowiedni formularz. Wzór formularza zawiera Załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu. Przy odbiorze karty należy potwierdzić dane okazaniem dowodu
osobistego.
§ 3 Karta Programu
1. Karta programu jest kartą imienną. Karta może być używana wyłącznie przez osobę, której imię i
nazwisko widnieją na karcie i jest ważna tylko z dokumentem tożsamości. Wzór karty stanowi
Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
2. Uczestnik programu może posiadać tylko jedną kartę programu.
3. Karta programu upoważnia uczestnika do promocji określonych i wskazanych przez organizatora
programu. Karta honorowana jest w oznakowanych punktach partnerskich.
4. Karta programu jest ważna przez cały okres udziału uczestnika w programie. W razie utraty karty
istnieje możliwość wyrobienia duplikatu za sprawą złożenia oświadczenia o zniszczeniu lub utracie
karty z jednoczesną prośbą wyrobienia duplikatu. Czynności tej dokonuje się we wspomnianych
wyżej punktach kolportażu kart.
5. Osoba zainteresowana otrzymaniem karty zobowiązana jest do wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miasta Chorzów oraz firmy z nim współpracujące w
ramach realizacji programu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych.
6. Karta programu nie jest kartą bankomatową, kredytową ani płatniczą.
§ 4. Realizacja Programu
1. Realizacja Programu odbywa się w myśl zapisów Uchwały Nr XXXIX/744/13 Rady Miasta
Chorzów z dnia 28 listopada 2013 r.
2. Bezpośrednimi realizatorami Programu są trzy grupy Partnerów Programu:
1) jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i samorządowe instytucje kultury, sportu i rekreacji
miasta Chorzów;
2) jednostki kultury, edukacji, sportu i rekreacji nie powiązane strukturalnie i kapitałowo z
samorządem miasta Chorzów, bądź powiązane na podstawie osobnych umów i porozumień;
3) przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie miasta Chorzów.

3. Oferta rabatowa dla uczestnika programu polega na możliwości kupna biletu ulgowego zgodnie z
cennikiem wydanym przez partnera programu.
4. Rabat wynikający z posiadania karty programu nie łączy się z innymi ulgami i promocjami
oferowanymi aktualnie przez partnera projektu na dany produkt lub usługę, chyba, że stosowne
porozumienie organizatora z partnerem programu stanowi inaczej.
5. Organizator wraz z partnerami programu mają wyłączne prawo ustalania, które usługi objęte są
programem.
6. Aby rabat na usługę został przyznany, uczestnik jest zobowiązany wręczyć swoją kartę
pracownikowi w miejscu wskazanym przez danego partnera programu wraz z dowodem
tożsamości.
7. Informacje na temat ogólnych warunków programu i uczestniczących w nim podmiotów
dostępne będą:
- na tablicy ogłoszeń w gmachu Urzędu Miejskiego i pod odpowiednim numerem telefonu;
- na stronie internetowej www.chorzow.um.gov.pl w odpowiedniej zakładce;
- w instytucjach miejskich stanowiących punkty kolportażu kart: Chorzowskie Centrum Kultury,
Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu, Miejska Biblioteka Publiczna (plus filie), Muzeum Miejskie,
Młodzieżowy Dom Kultury, Starochorzowski Dom Kultury, Miejski Dom Kultury „Batory”,
Miejska Galeria Sztuki „MM”, Chorzowskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych,
Centrum Inicjatyw Społecznych w Chorzowie, Górnośląski Uniwersytet Trzeciego Wieku.
8. Wszystkie podmioty biorące udział w programie zobowiązane są do umieszczenia w widocznym
miejscu swojej aktualnie obowiązującej oferty rabatowej.
§ 5 Utrata statusu Uczestnika Programu
1. Organizator może wykluczyć uczestnika z programu ze skutkiem natychmiastowym:
a. jeżeli uczestnik nie przestrzega niniejszego regulaminu programu, lub
b. jeżeli uczestnik podał się za inną osobę wobec organizatora.
2. Uczestnictwo w programie wygasa w przypadku śmierci uczestnika.
3 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w programie w każdym czasie, poprzez złożenie
organizatorowi stosownego oświadczenia na piśmie, zawierającego podpis uczestnika. Z chwilą
doręczenia organizatorowi oświadczenia, o którym mowa powyżej, konto uczestnika zostanie
zamknięte. Czynności tej dokonuje się we wspomnianych wyżej punktach kolportażu kart.
§ 6. Zakończenie Programu
1. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu w każdym czasie.
2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia programu organizator zobowiązany jest do
umieszczenia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu działalności programu w lokalnych
mediach, na stronie internetowej www.chorzow.um.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w swojej
siedzibie.
§ 7. Zmiany Regulaminu Programu
1. Organizator programu uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu
programu w każdym czasie.
2. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu , o których mowa w ust. 1 ,
organizator każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego regulaminu programu na
stronie internetowej www.chorzow.um.gov.pl oraz w wersji papierowej do wglądu w siedzibie i
miejscach kolportażu karty programu.
3. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego

