Załącznik
do Uchwały
Nr VIII/72/15
Rady Miasta Chełm
z dnia 24 czerwca 2015r.
w sprawie wprowadzenia
,,Regulaminu przyznawania,
wydawania i korzystania
z Chełmskiej Karty 3+”

,,REGULAMIN
PRZYZNAWANIA, WYDAWANIA I KORZYSTANIA
Z CHEŁMSKIEJ KARTY 3+”
§1
1. Regulamin określa warunki przyznawania, wydawania i korzystania z Chełmskiej
Karty 3+ w ramach Programu ,,Chełmska Karta 3 +”, zwany dalej ,,Regulaminem”.
2. Program ,,Chełmska Karta 3+” adresowany jest do dużych rodzin zamieszkałych
pod wspólnym adresem na terenie Miasta Chełm, składających się
z rodzica/rodziców lub rodzica/rodziców zastępczych, posiadających na utrzymaniu
troje i więcej dzieci, w tym dzieci, nad którymi sprawowana jest piecza zastępcza,
w wieku do ukończenia 18 roku życia lub ukończenia 25 roku życia w przypadku,
gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych
pozostających pod opieką, bez ograniczenia wieku.
§2
1. Chełmska Karta 3+, zwana dalej ,,Kartą” daje prawo do korzystania ze stałych,
tymczasowych, świątecznych lub okazjonalnych ulg oraz zwolnień oferowanych
przez podmioty zainteresowane wsparciem dużych rodzin.
2. Karta jest własnością Miasta Chełm.
3. Karta jest imienna, zawiera adres uprawnionego do korzystania z Karty, numer oraz
okres ważności potwierdzony znakiem graficznym w postaci hologramu.
4. Karta nie stanowi elektronicznego instrumentu płatniczego.
5. Wzór Karty stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
§3
1. Kartę otrzymuje każdy członek rodziny, który spełnia kryteria o których mowa w §1
ust. 2 Regulaminu, na podstawie złożonego wniosku.
2. Do składania wniosku uprawniony jest każdy z rodziców.
3. Przy składaniu wniosku wymagane jest okazanie do wglądu dowodu tożsamości
wnioskodawcy.
4. Wzór wniosku o wydanie, przedłużenie i wydanie nowej Karty ze względu na jej
utratę stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
§4
1. Kartę wydaje się bezpłatnie na okres pięciu lat.

2. Okres ważności Karty (rok kalendarzowy) określony jest na hologramie.
3. Kartę wydaje się równocześnie wszystkim uprawnionym członkom rodziny ujętym
we wniosku.
4. Dziecko, które ukończy 18 lat w danym roku kalendarzowym zachowuje
uprawnienia wynikające z Karty do końca okresu jej ważności.
5. Ważność Karty wygasa:
1) z dniem zakończenia roku kalendarzowego na jaki Karta została wydana,
z zastrzeżeniem ust. 6,
2) z chwilą utraty przez rodzinę statusu dużej rodziny.
6. Użytkownik Karty zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Urzędu
Miasta Chełm o utracie uprawnień do uczestnictwa w Programie ,,Chełmska Karta
3+”. Utrata uprawnień powoduje utratę ważności Karty.
7. W przypadku upływu okresu ważności Karty, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, osoba
uprawniona występuje z wnioskiem o przedłużenie okresu ważności Karty.
8. W przypadku utraty lub zniszczenia Karty użytkownik powiadamia o tym fakcie
Urząd Miasta Chełm i na wniosek otrzymuje Kartę z nowym numerem.
9. Warunkiem wydania nowej Karty jest zwrot karty zniszczonej lub złożenie
oświadczenia o niemożności zwrócenia Karty z uwagi na jej utratę.
10. Wydania nowej Karty wymaga również zmiana danych osobowych użytkownika
Karty.
11. Wniosek o wydanie, przedłużenie okresu ważności oraz wydanie nowej Karty ze
względu na jej utratę rozpatrywany jest w terminie do 14 dni od daty jego złożenia.
12. Ewidencję wydanych Kart prowadzi Urząd Miasta Chełm.
§5
1. Korzystanie z ulg i zwolnień na podstawie Karty możliwe jest wyłącznie
z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika. W przypadku dzieci nie
posiadających dokumentu potwierdzającego tożsamość, Karta ważna jest wraz
z Kartą wydaną rodzicowi, lub rodzeństwu posiadającemu dokument
potwierdzający tożsamość.
2. Użytkownik Karty może z niej zrezygnować w każdym czasie trwania Programu po
uprzednim zwróceniu Karty.
3. Na żądanie podmiotu oferującego ulgi i zwolnienia użytkownik Karty zobowiązany
jest do okazania Karty wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
Nieokazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość może być powodem odmowy
udzielenia ulgi lub zwolnienia przez podmiot.
4. Użytkownik Karty zobowiązany jest do ochrony Karty przed utratą lub
zniszczeniem.
5. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana przez
użytkownika innym nieupoważnionym osobom.
§6
1. Użytkownik na podstawie Karty może korzystać tylko z ulg i zwolnień
udostępnionych przez instytucje miejskie oraz przez podmioty nie powiązane
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strukturalnie i kapitałowo z samorządem miasta Chełm zwane dalej ,,Partnerami”,
którzy zadeklarowali współpracę w ramach Programu ,,Chełmska Karta 3+”.
2. Wzór wniosku o przystąpieniu podmiotu do Programu stanowi załącznik Nr 3 do
Regulaminu.
3. Wykaz aktualnych Partnerów Programu ,,Chełmska Karta 3+” oraz oferowanych
przez nich ulg i zwolnień, po uprzedniej weryfikacji danych zawartych we wniosku,
publikowany jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełm w ,,Katalogu ulg
i zwolnień”.
4. Przedmiotem ulg i zwolnień nie może być sprzedaż alkoholu, substancji
psychoaktywnych, wyrobów tytoniowych oraz innych towarów i usług, których
sprzedaż zabroniona jest lub ograniczona przepisami prawa.
§7
Miasto Chełm nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie Karty przez
użytkownika osobom nieobjętym Programem ,,Chełmska Karta 3 +”.
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