REGULAMIN
przyznawania, wydawania, przedłużania oraz korzystania
z Karty Młodych
§1
1.Regulamin Karty Młodych (dalej odpowiednio: „regulamin albo „karta”), określa warunki
związane z uzyskaniem, użytkowaniem, przedłużaniem oraz kontrolą tej karty. Karta
występuje w formie tradycyjnej.
2. Karta, wydawana jest na wniosek w ramach realizacji Programu „Karta Młodych” (dalej:
program) osobom, które ukończyły 18 rok życia i uczą się w Zielonej Górze lub są stale
zameldowane w Zielonej Góra, ale uczą się w innym mieście (dalej: uczestnik programu).
4.Otrzymanie karty nie jest związane z sytuacją materialną osoby ubiegającej się o wydanie
karty.
5.Karta wydawana jest w celu potwierdzenia uczestnictwa w programie i korzystania z
uprawnień przewidzianych tym programem.
6.Emitentem karty jest Stowarzyszenie Wspierania Młodzieżowej Rady Miasta Zielona Góra.
§2
1.W celu otrzymania karty należy wypełnić wniosek w formie papierowej lub elektronicznej,
którego wzór stanowi załącznik do Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Wspierania
Młodzieżowej Rady Miasta Zielona Góra, która tego dotyczy. (dalej: wniosek).
2.Wnioski dostępne są:
1) na stronie internetowej pod adresem kartamlodych.pl
2) w Zielonogórskim Ratuszu - w Biurze Obsługi Programu przy ul. Stary Rynek 1 – Biuro
Młodzieżowej Rady Miasta Zielona Góra
3.Karta jest wydawana na podstawie zaakceptowanego wniosku, po sprawdzeniu spełniania
przez osobę wnioskującą warunków, o których mowa w § 1 ust. 2 regulaminu.
4.Karta może być wydana osobie pełnoletniej spełniającej wymagania, o których mowa w §1
ust. 2 Regulaminu.
5.Karta jest wysłana na wskazany we wniosku adres korespondencyjny lub przekazywana do
wybranego punktu odbioru. Odbiór karty następuje po okazaniu dowodu tożsamości
uczestnika programu.
6.Dane osobowe zawarte we wniosku podlegają przetwarzaniu zgodnie z przepisami ustawy o
ochronie danych osobowych wyłącznie dla celów związanych z przystąpieniem i
uczestnictwem w programie.

7.Każdorazową zmianę danych osobowych (m. in. nazwisko, imię, adres) uczestnik programu
jest zobowiązany zgłosić do Biura Obsługi Programu w celu uaktualnienia danych osobowych
zawartych na karcie.
8.Aktualizacja danych na karcie jest dokonywana w trybie wydania karty.
9.Wniosek rozpatrywany jest w ciągu 20 dni roboczych od dnia jego złożenia.
10.Karty wydawane są maksymalnie na 3 (trzy) lata z zastrzeżeniem, że datą ważności karty
uczestnika programu jest przewidywana data ukończenia szkoły, do której uczęszcza
uczestnik programu.
11. Karty podlegają po dacie ich ważności automatycznemu odnowieniu na okresy określone
w ustępie 10 pod warunkiem, że uczestnik programu nadal spełnia warunki przyznania karty.
Uczestnik programu w przypadku automatycznego odnowienia karty otrzymuje kartę według
aktualnego podstawowego wzoru karty obowiązującego w programie.
12.Wzory kart stanowi załącznik do Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Wspierania
Młodzieżowej Rady Miasta Zielona Góra, która tego dotyczy.
13.Karta ma charakter imienny i nie może być użyczana bądź odstępowana przez uczestnika
programu innym nieupoważnionym osobom.
14.Karta jest bezpłatna.
15.W przypadku utraty lub uszkodzenia karty, uczestnik programu – właściciel karty jest
zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie emitenta karty – Stowarzyszenie
Wspierania Młodzieżowej Rady Miasta Zielona Góra.
§3
1.Karta uprawnia uczestnika programu do korzystania z propozycji udzielanych przez
partnerów programu.
2.Karta jest honorowana wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość uczestnika
programu (np. dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja szkolna i studencka).
§4
Aktualny katalog korzyści jest publikowany na stronie internetowej pod adresem
kartamlodych.pl oraz jest dostępny w Biurze Obsługi Programu przy ul. Stary Rynek 1 w
Zielonej Górze – Biuro Młodzieżowej Rady Miasta.
§5
1.Kontrolę uprawnień do korzystania z programu polegającą na ustaleniu tożsamości
użytkownika karty mogą przeprowadzać wyznaczeni pracownicy partnerów programu.

2.Kontrola może obejmować żądanie okazania dokumentu tożsamości.
§6
Zmiana regulaminu wymaga zachowania formy pisemnej i podania do wiadomości
uczestników programu w formie opublikowania w miejscach publicznie dostępnych
(miejscach składania wniosków) oraz na stronie internetowej pod adresem kartamlodych.pl

