
Załącznik Nr 3 
do Zarządzenia Nr 0050.61.2020 
Burmistrza Radzymina z dnia 16 czerwca 2020 r. 

 
 

Regulamin przystąpienia Partnerów do współpracy w ramach Programu 
„Radzymińska Karta Mieszkańca”  

 
 

§ 1. 
Warunki przystąpienia do Programu 

1. Warunkiem przystąpienia do Programu jest złożenie wypełnionej deklaracji Partnera 
Programu, stanowiącej załącznik nr 1 do Załącznika nr 3 do niniejszego Zarządzenia. Druk 
deklaracji dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin  oraz na stronie 
internetowej www.radzymin.pl w zakładce poświęconej Programowi Radzymińska Karta 
Mieszkańca. 

2. Nie rozpatruje się zgłoszeń złożonych w innej formie niż określona w ust. 1. 
3. Przystąpienie do współpracy następuje w wyniku zawarcia pisemnego Porozumienia 

pomiędzy Partnerem a Organizatorem Programu. Porozumienie powinno uwzględniać 
postanowienia niniejszego Regulaminu.  

 
 § 2. 

Zasady współpracy 
1. Organizator Programu w ramach Programu zapewnia Partnerom świadczenia promocyjne 

w postaci ekspozycji logotypu, danych adresowych firmy oraz ofert objętych rabatem na 
stronie internetowej www.radzymin.pl oraz w innych materiałach informacyjnych 
Organizatora Programu, w tym w szczególności zobowiązuje się do: 
1) umieszczenia wykazu Partnerów Programu na stronie internetowej 

www.radzymin.pl; 
2) promowania Partnera w biuletynie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin „Radzyminiak”, 

na plakatach i ulotkach, w lokalnych mediach oraz środkach komunikacji 
elektronicznej. 

2. Partner Programu zobowiązany jest do: 
1) preferencyjnego traktowania Posiadaczy Karty korzystających ze świadczonych 

przez niego usług; 
2) oznaczenia swojego lokalu materiałami informującymi o uczestnictwie Partnera 

w Programie, wybranymi ze wzorów określonych załącznik nr 2 do Załącznika  

nr 3 do niniejszego Zarządzenia; 

3) zamieszczenia przez cały okres uczestnictwa w Programie, w publikowanych przez 
siebie materiałach promocyjnych informacji o honorowaniu Karty Mieszkańca; 

4) przekazywania aktualnych danych rejestrowych albo adresowych do wykazu 
Partnerów Programu, prowadzonego przez Urząd Miasta i Gminy Radzymin oraz 
informowania o zachodzących zmianach danych bądź wystąpieniu z Programu. 

3. Materiały informacyjne przygotowane przez Partnera powinny zawierać następujące 
dane: nazwę/firmę/nazwisko Partnera, miejsce świadczenia usługi wraz z jej krótkim 
opisem, wysokość oferowanej zniżki bądź rabatu i/lub logotyp.  

4. Partner przygotowuje materiały o swojej firmie zgodnie warunkami ustalonymi  
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z Organizatorem Programu w Porozumieniu.  
5. Partner ma obowiązek uaktualniać swoje dane kontaktowe i przesyłać w formie 

edytowalnej na adres: rkm@radzymin.pl, w tytule podając nazwę firmy z dopiskiem 
„Radzymińska Karta Mieszkańca”.  

6. Organizator Programu może wykluczyć Partnera z Programu jeżeli Partner: 
1) nie przestrzega niniejszego Regulaminu; 
2) nie wywiązuje się z zdeklarowanych zobowiązań (udzielania zniżek/rabatów) dla 

Posiadaczy Karty.  
7. Partner może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym momencie, poprzez 

złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. W terminie do dwóch tygodni od 
doręczenia oświadczenia,  o którym mowa powyżej wszystkie informacje o uczestnictwie 
Partnera w Programie zostaną usunięte. 

8. Partner po rezygnacji z uczestnictwa w Programie lub wykluczeniu go z Programu  nie 
może posługiwać się żadnymi materiałami i wyposażeniem  związanymi z Programem  
i  jest zobowiązany do usunięcia  wszelkich oznaczeń i informacji o Programie. 

9. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów informacyjnych 
dostarczanych przez Partnera, jednocześnie zastrzega sobie prawo do niepublikowania 
materiałów bez podania przyczyny.  

10. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za wady usług i towarów 
oferowanych przez Partnerów z zastosowaniem zniżki, ulgi i zwolnień w ramach Programu 
oraz za treść innych ofert proponowanych Posiadaczom Karty przez Partnerów. 

11. Wszelkie zmiany i modyfikacje niniejszego Regulaminu podlegają publikacji w wersji 
elektronicznej na stronie internetowej www.radzymin.pl  i  są wiążące dla Partnera od 
dnia ich upublicznienia.  
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Załącznik nr 1 
do Załącznika nr 3 
do Zarządzenia Nr 0050.61.2020 
Burmistrza Radzymina z dnia 16 czerwca 2020 r. 

 
Burmistrz Radzymina 
Pl. T. Kościuszki 2 
05-250 Radzymin 

 
Deklaracja Partnera Programu „Radzymińskiej Karty Mieszkańca” 

 

 
 
Nazwa Podmiotu 

 
 
Właściciel 

 
 
Adres siedziby 

 
NIP 

 
 
Osoba reprezentująca podmiot (imię i nazwisko) 

 
 

Numer telefonu osoby reprezentującej podmiot 

 

Niniejszym deklaruję przystąpienie do Programu „Radzymińska Karta Mieszkańca” poprzez 
udzielenie dysponentom Karty poniższych ulg: 
 
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

n ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że wszystkie koszty związane z udzielonymi ulgami poniosę w całości we 
własnym zakresie oraz, że zapoznałem się z Regulaminem współpracy Partnerów  

z Gminą Radzymin będącą organizatorem Programu pod nazwą „Radzymińska Karta 
Mieszkańca”.  

 
 
 

…………………………………………………………………………….. 
(pieczęć i podpis osoby reprezentującej podmiot) 

 
  



Załącznik nr 2 
do Załącznika nr 3 
do Zarządzenia Nr 0050.61.2020 
Burmistrza Radzymina z dnia 16 czerwca 2020 r. 

 
Wzory oznakowania Partnera Programu 

 

 
 
Wizerunek całej etykiety w skali 2:1 do wizerunku oryginalnej karty 
 

 
 
Wizerunek karty na etykiecie w skali 1:1 do wizerunku oryginalnej karty 
 


