BURMISTRZ MIASTA REDY
84-240 Reda, ul. Pucka 9

tel. 58 678-80-23, fax: 58 678-31-24 e-mail: burmistrz@reda.pl

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją programu „Rodzina na Plus”, na podstawie Uchwały
Nr XL/422/2013 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie
wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Reda Programu „Rodzina na Plus” na rok 2014,
zwracamy się z prośbą o podjęcie współpracy w ramach przedmiotowego projektu.
Celem programu jest wsparcie rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie
Gminy Miasto Reda, poprzez ułatwienie dostępu do dóbr kultury, nauki, sportu i rekreacji,
promowanie pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych oraz wzmocnienie funkcji
rodziny. Program zakłada pomoc rodzinom wielodzietnym poprzez finansowanie określonych
przedsięwzięć z budżetu Gminy Miasta Redy oraz wsparcie od Partnerów programu, którzy
w ramach prowadzonej dzielności gospodarczej, we własnym zakresie będą udzielali
specjalnych zniżek na wytworzone produkty i usługi.
W ramach działań promocyjnych na rzecz Partnerów programu, Urząd Miasta Redy
zamieści na swojej stronie internetowej dane teleadresowe podmiotu współpracującego oraz
informację o udzielanych rabatach. Dzięki temu Partner uzyska dodatkową formę reklamy
swojej działalności oraz nowe grono klientów.
Osoba, która chciałaby podjąć współpracę w ramach programu, powinna udzielić
osobom z niego korzystającym, po okazaniu Karty „Rodzina na Plus” ulg i rabatów cenowych
na wytworzone towary i usługi w dowolnym wymiarze (np. 15,20,30% lub więcej).
Aby zadeklarować chęć uczestnictwa w programie należy wypełnić formularz
zgłoszenia podmiotu jako Partnera Programu „Rodzina na Plus”. Dodatkowe informacje
można uzyskać w Referacie Oświaty i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Redy, ul.
Pucka 9.

z wyrazami szacunku,

Zastępca Burmistrza Miasta Redy
Teresa Kania

Burmistrz Miasta Redy
Krzysztof Krzemiński

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PODMIOTU
JAKO PARTNERA PROGRAMU „RODZINA NA PLUS”

1. Dane podmiotu:
Nazwa:……………………………………………………………………………………………………………………………..
Właściciel/osoba reprezentująca: …………………………………………………………………………………….
Adres siedziby: ………………………………………………………………………………………………………………..
Adres strony www: ………………………………………………………………………………………………………….
Adres e-mail: ..............................................................................................................
Nr telefonu: ................................................................................................................
2. Zgłaszam/y wolę współpracy z Gminą Miasta Redy w ramach programu „Rodzina na Plus”,
poprzez udzielanie zniżek na oferowane przez nas towary i usługi według poniższych zasad:
a) ……… % zniżki na ........................................................................................................
b) ……… % zniżki na ……………………………………………………………………………………………………..
c) ……… % zniżki na ………………………………………………………………………………………………………
d) ……… % zniżki na .........................................................................................................
e) ……… % zniżki na ……………………………………………………………………………………………………….
f) ……… % zniżki na ……………………………………………………………………………………………………….
3. Zobowiązuję/my się do udzielania wymienionych zniżek w następujących punktach
prowadzenia przeze mnie/przez nas działalności (wskazać adres):
a) …………………………………………………………………….……………………………………………………………………
b) …………………………………………………………………………………………………………………………………………
c) …………………………………………………………………………………………………………………………………………
w okresie od dnia ….. …… ………….r. do dnia …… ……. …………r. lub do odwołania.

4. Proszę/my o przekazanie znaku promocyjnego, informującego o udziale w programie do
oznakowania punktu prowadzenia działalności, w ilości - ………… szt.

Oświadczam/y, że poniosę/poniesiemy we własnym zakresie wszelkie koszty związane z udzielanymi zniżkami dla
uczestników programu „Rodzina na Plus”, i nie będę/nie będziemy kierować żadnych roszczeń finansowych z tego tytułu
wobec Gminy Miasta Redy.
Przyjmuję/my do wiadomości, że podjęcie współpracy rozpocznie się po podpisaniu stosownego porozumienia z
Gminą Miasta Redy.
Oświadczam/y, że wyrażamy zgodę na umieszczenie danych podmiotu, który reprezentuję/my, informacji o
udzielanych zniżkach i logotypu przekazanego Gminie, we wszelkich materiałach informacyjnych dotyczących wsparcia dla
rodzin wielodzietnych, oraz na stronach internetowych prowadzonych przez Gminę i jej jednostki organizacyjne.

………………………………….
Miejscowość, data

……………………………………..
podpis

