Załącznik
do uchwały nr 367/12
Rady Miasta Torunia
z dnia 19 lipca 2012 r.

Regulamin wydawania i korzystania z Karty Dużej Rodziny
§ 1. Karta Dużej Rodziny, zwana dalej „Kartą” potwierdza status uczestnika Programu.
§ 2. Uprawnionym do otrzymania Karty będzie każdy członek Dużej Rodziny.
§ 3. 1. Warunkiem otrzymania Karty dla uprawnionych członków Dużej Rodziny jest
złożenie wniosku przez rodzica/opiekuna prawnego lub rodzica zastępczego, zwanego dalej
Wnioskodawcą, w miejscu wskazanym przez Koordynatora/ Realizatora Programu. Wzór
wniosku został określony w załączniku do Regulaminu. Przy składaniu wniosku powinny być
okazane dokumenty potwierdzające status Dużej Rodziny zgodnie z § 2 uchwały, tj.:
1) w przypadku rodziców/rodzica/opiekuna prawnego – dowody/dowód tożsamości ze
zdjęciem;
2) w przypadku dzieci od 0 do 6 lat – akt urodzenia;
3) w przypadku dzieci w wieku szkolnym – aktualna legitymacja szkolna;
4) w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia – zaświadczenie o kontynuowaniu nauki;
5) w przypadku studentów do 24 roku życia – legitymacja studencka;
6) w przypadku rodzin zastępczych – postanowienie sądu lub umowa z Prezydentem
Miasta Torunia o ustanowienie rodziny zastępczej.
2. Realizator Programu potwierdza pisemnie przyjęcie wniosku. Potwierdzenie to jest
podstawą do wydania Kart Wnioskodawcy.
3. Wniosek o wydanie Karty rozpatrywany jest nie później niż w ciągu miesiąca od dnia
jego złożenia wraz z załącznikami określonymi w ust. 1.
§ 4. 1. Karta jest imienna, posiada numer, termin ważności i zdjęcie osoby
uprawnionej.
2. Karta jest ważna 1 rok od daty wystawienia z możliwością przedłużenia ważności na
kolejny rok.
3. Ważność Karty można przedłużyć nie wcześniej niż 1 miesiąc przed końcem okresu
ważności Karty.
4. Warunkiem przedłużenia ważności Karty jest przedstawienie przez Wnioskodawcę
dokumentów potwierdzających status, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu.
5. W przypadku utraty lub uszkodzenia Karty Wnioskodawca jest zobowiązany do
niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Realizatora Programu i jest uprawniony do
wystąpienia o wydanie wtórnika Karty.

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny ......................
(numer wniosku)

Toruń, ………………………….
…………………………….........................................
imię i nazwisko
87-100 Toruń…....................……………………….
adres zamieszkania
……………………………………...........…………
seria i numer dowodu osobistego
…………………………...........……………………
nr telefonu/adres e-mail
Niniejszym wnoszę o wydanie Karty Dużej Rodziny dla następujących członków
rodziny/rodziny zastępczej*: (Wniosek należy wypełniać czytelnie wielkimi literami)
Oświadczam, że moja rodzina składa się z:
Lp.
Imię i nazwisko
Stopień
Data
PESEL
Nr dokumentu potwierdzapokrewieństwa urodzenia
jącego tożsamość, przez
z
kogo wydany, data
Wnioskodawcą
ważności, lub nr aktu
urodzenia, miejsce wydania
1.
Wnioskodawca
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
*

) niepotrzebne skreślić
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga:
Wraz z wnioskiem należy przedstawić do wglądu następujące dokumenty:
1) w przypadku rodziców lub opiekunów –dowód/dowody tożsamości ze zdjęciem;
2) w przypadku dzieci w wieku szkolnym – aktualną legitymację szkolną;
3) w przypadku dzieci do 6 lat – akt urodzenia;
4) w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia - zaświadczenie o kontynuowaniu nauki;
5) w przypadku studentów do 24 roku życia – legitymację studencką;
6) w przypadku rodzin zastępczych – postanowienie sądu lub umowę z Prezydentem
o ustanowienie rodziny zastępczej;
Do wniosku należy dołączyć zdjęcia osób uprawnionych do otrzymania Karty. W przypadku
braku zdjęcia istnieje możliwość wykonania w siedzibie Realizatora Programu.
Zapoznałem/łam się z Regulaminem wydania i korzystania z Karty Dużej Rodziny.
Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz jestem świadomy/a
odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych oświadczeń. Zobowiązuję się
niezwłocznie poinformować Realizatora Programu Promocji Dużej Rodziny - ,,Jesteśmy
Razem” o wszelkich zmianach sytuacji rodzinnej oraz danych zawartych w niniejszym
wniosku.
...............................................................
(czytelny podpis)

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
przez Koordynatora i Realizatora Programu Promocji Dużej Rodziny - ,,Jesteśmy Razem”
przyjętego uchwałą Nr 367/12 Rady Miasta Torunia z dnia 19 lipca 2012 r. na potrzeby
realizacji tego Programu.

Toruń, ......................................
(data)

...........................................
(czytelny podpis)

Kwituję odbiór ................. (słownie.......................................................) Kart Dużej Rodziny.
Dane na kartach są zgodne z podanymi we wniosku.
......................................
(data)

......................................
(czytelny podpis)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kwituję przyjęcie wniosku nr................ na wydanie ........... sztuk Kart Dużej Rodziny

Toruń, .............................................

Podpis ......................................................

