Jak przystąpić do programu „Rodzina Na Plus” ?
CHĘĆ UCZESTNICTWA W PROGRAMIE MOŻNA ZGŁOSIĆ W KAŻDYM
MOMENCIE
(LICZĄC OD DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU).
ETAP I: Wypełnij wniosek
Aby przystąpić do programu, należy wypełnić wniosek. To zadanie wykonuje rodzic lub
opiekun prawny, który musi wpisać we wniosku dane wszystkich członków rodziny, którzy
mają otrzymać kartę.
Do wypełnionego wniosku należy dołączyć dokumenty, a więc:
1) kserokopię dowodu osobistego wnioskodawcy (rodzica lub opiekuna) – oryginał do
wglądu,
2) kserokopię dowodu osobistego drugiego rodzica, jeśli dotyczy - oryginał do wglądu,
3) kserokopię aktu urodzenia w przypadku dzieci poniżej 7 roku życia - oryginał do
wglądu, jeśli dotyczy,
4) zaświadczenie o realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, jeśli dotyczy,
5) zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta lub inny dokument potwierdzający fakt
kontynuowania nauki przez dziecko powyżej 18 roku życia, jeśli dotyczy,
6) zaświadczenie o zatrudnieniu rodziców/opiekunów, jeśli dotyczy,
7) kserokopię postanowienia sądowego dotyczącego ustanowienia prawnej opieki nad
dzieckiem, rodziny zastępczej - oryginał do wglądu, jeśli dotyczy,
8) oświadczenie dotyczące wskazania nr imiennego biletu elektronicznego
wnioskodawcy oraz członków jego rodziny, jeśli dotyczy,
9) oświadczenie dotyczące wskazania nr rachunku bankowego Wnioskodawcy, jeśli
dotyczy.
Druki wniosku dostępne są:
 na stronie internetowej: www.reda.pl
 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Redzie ul. Pucka 9
 w Referacie Oświaty i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta w Redzie ul. Pucka 9
ETAP II: Złóż wniosek
Wniosek o wydanie karty „Rodzina Na Plus” w Redzie można składać od dnia 2 stycznia
2014 roku w Referacie Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Redzie ul. Pucka 9
w godzinach pracy Urzędu (pok. nr 12). Wizyta zajmie tylko kilka minut.
Wniosek o wydanie Karty składa rodzic lub opiekun prawny.
ETAP III: Odbierz Kartę
Po złożeniu i weryfikacji kompletnego Wniosku, Karta będzie wydawana przez Referat
Oświaty Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Redzie ul. Pucka 9, nie później niż w terminie
1 miesiąca od dnia złożenia wniosku w Urzędzie. Karty wydaje się równocześnie wszystkim
uprawnionym członkom rodziny wskazanym we wniosku. Kartę będzie mógł odebrać
pełnoletni członek rodziny wskazany we Wniosku.

Masz już Kartę? Zobacz co dalej:
1) jeśli rodzice/opiekunowie są zatrudnieni i korzystają z biletu miesięcznego na pociąg
lub autobus – otrzymają zwrot 50% kosztu biletu miesięcznego,
2) uczniowie/studenci dojeżdżający do miejsca nauki i korzystający z biletu
miesięcznego na pociąg lub autobus – otrzymują zwrot 50% kosztu biletu
miesięcznego,
3) aby otrzymać zwrot 50% kosztów biletów miesięcznych rodzic/opiekun prawny
powinien każdego miesiąca złożyć wniosek o zwrot kosztów i załączyć kserokopię
zakupionych imiennych biletów miesięcznych lub fakturę za doładowanie okresowego
biletu w formie elektronicznej,
4) zwroty dokonywane będą w formie bezgotówkowej, dlatego należy dostarczyć do
Referatu Oświaty i Spraw Społecznych numer rachunku bankowego, na który zostanie
wysłana kwota zwrotu,
5) Karta „Rodzina Na Plus” w Redzie jest ważna z dowodem osobistym lub innym
dokumentem potwierdzającym tożsamość (dla dzieci uczących się takim dokumentem
może być legitymacja szkolna, dzieci do 7 roku życia, nie objęte obowiązkiem
szkolnym, mogą korzystać ze zniżek na podstawie własnej Karty wyłącznie w
obecności rodzica/opiekuna lub innego uprawnionego do korzystania ze zniżek
członka rodziny, który posiada przy sobie dokument tożsamości i własną Kartę),
6) korzystasz bez opłat z lodowiska na terenie MOSiR w Redzie,
7) 50% dla korzystających z odpłatnych zajęć organizowanych w MDK-u i MOSiR-ze w
Redzie - wszystkie instytucje lub firmy, które oferują zniżki dla posiadaczy Kart, są
specjalnie oznaczone, w witrynie widnieje informacja o udziale w programie więc
w tym miejscu oferowana jest zniżka,
8) oglądaj zakładkę „Partnerzy Programu Rodzina Na Plus” – tutaj znajduje się aktualna
lista Partnerów programu,
9) pamiętaj o dacie ważności Karty, jeśli chcesz dalej korzystać ze zniżek, a do końca
okresu ważności został miesiąc to złóż w Urzędzie Miasta w Redzie wniosek o
wydanie nowej Karty.

Karta wydawana jest na okres do końca 2014 roku

