
 
   Załącznik Nr 7 do ZARZĄDZENIA Nr 32  /2020 

                                                                                                            Burmistrza Miasta Ostróda 

                                                                                                      z dnia  19 lutego 2020r. 

 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU 

„KARTA OSTRÓDZKA” 

Program „Karta Ostródzka” została wprowadzona uchwała Nr XXII/112/2019 Rady 
Miejskiej z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia i realizacji programu  
pn. „Karta Ostródzka”. W ramach programu tworzy się system zniżek, ulg, preferencji      
i uprawnień. Program realizowany jest przez Gminę Miejską Ostróda przy wsparciu 
Partnerów, którzy będą wspierać realizację „Karty Ostródzkiej” na podstawie 
zawieranych z Gmina Miejską Ostróda porozumienia. W celu zawarcia porozumienia 
należy wypełnić poniższą deklarację: 

 

Nazwa podmiotu: 
 

Osoba 
reprezentująca: 

 

 

Ulica i numer 
siedziby: 

 

NIP:  

Kod pocztowy, 
miejscowość 

siedziby: 

 

Adres email:  

Strona www:  

Nr telefonu:  

 

Niniejszym deklaruje przystąpienie do programu „Karta Ostródzka” poprzez 
udzielenie posiadaczom karty poniższych ulg, zniżek preferencji lub uprawnień. 

Zaznacz proponowany obszar realizacji „Karta Ostródzka” 
 

restauracje/kawiarnie sport 

edukacja zdrowie i uroda 

kultura usługi 

dom towary/odzież 

 
% 

5 10 15 20 25 inny: 

 
Opis oferty proponowanej w ramach karty: 

 

1………………………………………………………………………………………………….. 

 

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

 

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

 



 

Okres obowiązywania oferty: 

 

 

 

 

1. Oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne z prawdą. 
2. Oświadczam, że wszelkie koszty związane z udzielonymi ulgami poniosę              

w całości we własnym zakresie. 
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podmiotu, które reprezentuję, 

informacji  
o ulgach udzielanych użytkownikom Karty i logotypu firmy, w publikowanych przez 
Gminę Miejską Ostróda materiałach informacyjnych dotyczących programu „Karta 
Ostródzka”. 

4. Zobowiązuje się przesłać logotyp mojej firmy (jeśli takowy firma posiada), który 
zostanie umieszczony na stronie internetowej oraz w materiałach promocyjnych 
dotyczących Programu „Karty Ostródzkiej”. 

 
 
 

□  Wyrażam zgodę na otrzymywanie na powyżej podany adres e-mail informacji  
o programach i akcjach organizowanych przez Gminę Miejską Ostróda oraz  
o sprawach związanych z Programem „Karty Ostródzkiej”. 
 
□ Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji o firmach 
przystępujących do Programu – udzielających zniżek dla posiadaczy Karty  
i o specjalnych akcjach promocyjnych  oferowanych przez te firmy. 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………….. 
Data miejscowość podpis i pieczęć wnioskodawcy lub osoby upoważnionej  

do działania w imieniu podmiotu 

 

 

 

 


