Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z „Powiatowej Karty Rodzina 3+”
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin określa warunki przyznawania, wydawania i korzystania z „Powiatowej Karty Rodzina 3+”
na terenie Powiatu Bełchatowskiego.
2. Program „Powiatowa Karta Rodzina 3+” adresowany jest do:
▪ Rodzin zamieszkałych pod wspólnym adresem na terenie Powiatu Bełchatowskiego,
składających z rodziców/rodzica/opiekunów/opiekuna posiadających na utrzymaniu troje
i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia
w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje,
▪ Rodzin posiadających dzieci niepełnosprawne,
▪ Seniorów z terenu Powiatu Bełchatowskiego,
▪ Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi z terenu Powiatu Bełchatowskiego.
§2
1. „Powiatowa Karta Rodzina 3+”, zwana dalej Kartą, daje prawo do korzystania z ulg przy korzystaniu
z obiektów sportowych Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie:
▪ 20 % zniżki na wstęp na basen kryty PCS dla dzieci, rodziców i opiekunów, pozostałych osób
uprzywilejowanych,
▪ 20 % zniżki na wstęp na lodowisko PCS dla dzieci, rodziców i opiekunów, pozostałych osób
uprzywilejowanych,
▪ 20 % zniżki na wypożyczenie łyżew na lodowisku PCS dla dzieci, rodziców i opiekunów,
pozostałych osób uprzywilejowanych,
2. Karta jest własnością Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie.
3. Karta jest imienna, zawiera: podpis posiadacza, termin ważności oraz numer karty.
4. Karta nie zastępuje żadnej formy płatności.
5. Wzór Karty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
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II. Zasady przyznawania „Powiatowej Karty Rodzina 3+”
§3
Kartę otrzymuje każdy członek rodziny, o którym jest mowa w § 1 pkt 2 niniejszego regulaminu, na
podstawie wniosku. Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała wymienione w tym
punkcie warunki. Jeśli w chwili składania wniosku rodzina nie ma na utrzymaniu co najmniej trojga
dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Rodzina 3+ nie będzie przysługiwała żadnemu
z jej członków.
Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice, przez których rozumie się także
rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z Karty
dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat,
w przypadku gdy dziecko uczy się w:
▪ szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
▪ szkole wyższej – do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki
zgodnie z oświadczeniem lub zaświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki
w danej placówce.
Karta przyznawana jest także dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas
umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. W tym wypadku Kartę
otrzymują również wszyscy członkowie rodziny zastępczej na ten sam okres.
Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz ich
rodzice i opiekunowie otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.
Seniorom i Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi Karta przysługuje bezterminowo, odpowiednio na
podstawie odpowiednio: stwierdzenia ukończenia 60 roku życia i legitymacji HDK.
Wniosek można składać w Powiatowym Centrum Sportu w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 96. Wzór
wniosku stanowi załącznik nr 2 regulaminu.

III. Zasady wydawania „Powiatowej Karty Rodzina 3+”.
§4
1. Karta będzie wydawana z określonym na odwrocie terminem ważności.

2. Najpóźniej w terminie 30 dni od daty utraty ważności Karty osoby zainteresowane mogą wystąpić
z ponownym wnioskiem o wydanie Karty.
3. Wniosek o wydanie Karty jest rozpatrywany w terminie 7 dni od jego złożenia.
4. W przypadku utraty, zagubienia lub zniszczenia Karty z winy Użytkownika, duplikat karty z tym
samym numerem wydawany jest na jego wniosek w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Wzór
wniosku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
5. Warunkiem wydania duplikatu Karty jest zwrot Karty uszkodzonej lub złożenie pisemnego
oświadczenia o niemożności zwrócenia Karty.
6. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 10 zł., płatne na konto Powiatowego Centrum
Sportu w Bełchatowie.
7. Zmiana danych osobowych wymaga wydania duplikatu Karty.
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IV. Zasady korzystania z „Powiatowej Karty Rodzina 3+”
§5
Korzystanie z ulgi jest możliwe na podstawie Karty i obowiązkowo dodatkowego dokumentu
potwierdzającego tożsamość.
Użytkownik Karty zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Powiatowego Centrum Sportu
w Bełchatowie o utracie uprawnień do uczestnictwa w Programie „Powiatowa Karta Rodzina 3+”.
Utrata uprawnień powoduje utratę ważności Karty.
Użytkownik Karty może w dowolnym momencie zrezygnować z jej używania, po uprzednim zwróceniu
Karty oraz złożeniu stosownego oświadczenia na piśmie w PCS w Bełchatowie.
Użytkownik Karty jest zobowiązany do jej ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana przez Użytkownika innym,
nieupoważnionym osobom.
Stwierdzenie faktu użyczenia Karty osobom nieuprawnionym powoduje wyłączenie osoby użyczającej
z programu.
W przypadku utraty, zgubienia lub uszkodzenia Karty, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego
zawiadomienia o tym fakcie Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie.

Postanowienia końcowe.
§6
1. Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w czasie trwania
programu „Powiatowa Karta Rodzina 3+”.
2. Zmiana regulaminu nie stanowi podstawy do wniesienia odwołania przez Użytkownika Karty do
Organizatora.

