
 

 

 

Regulamin  

Programu „Reska Karta Seniora” 

 

Postanowienia ogólne 

1. Program „Reska Karta Seniora” przeznaczony jest dla mieszkańców gminy Resko, 

którzy dzięki posiadaniu Reskiej Karty Seniora (zwanej dalej RKS) mogą korzystać 

z ulg i zniżek oferowanych przez Partnerów Programu. 

2. Regulamin określa warunki przyznawania, wydawania i korzystania z RKS. 

3. Karta jest imienna, posiada numer, przyznawana jest na czas nieokreślony. 

4. Karta nie jest kartą kredytową, płatniczą, bankomatową ani nie zastępuje żadnej 

formy płatności. 

5. W przypadku znalezienia Karty należy zwrócić ją do Centrum Usług Społecznych 

w Resku. 

Zasady wydawania karty 

1. Karta wydawana jest na podstawie wniosku. Druki wniosków dostępne 

są w Biurze Obsługi Mieszkańca w Centrum Usług Społecznych w Resku, 

ul. Bohaterów Monte Cassino 9 oraz na stronie internetowej www.cus.resko.pl. 

2. Wniosek należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca w CUS w Resku, 

ul. Bohaterów Monte Cassino 9, w godzinach pracy instytucji. Wypełniony wniosek 

można złożyć do skrzynki podawczej, umieszczonej na budynku CUS w Resku, przy 

ul. Bohaterów Monte Cassino 10. 

3. Karta wydawana jest bezpłatnie, w terminie do 14 dni od złożenia prawidłowego 

wniosku.  

4. W przypadku zagubienia, utraty, zniszczenia Karty użytkownik zobowiązany jest 

niezwłocznie powiadomić CUS w Resku.  

5. Karta wydawana jest osobom, które ukończyły 60 lat oraz mają miejsce 

zamieszkania na terenie gminy Resko.  

6. Użytkownik Karty ma obowiązek powiadomienia Centrum Usług Społecznych 

o utracie uprawnień do posiadania Karty. W przypadku zmiany miejsca  

http://www.cus.resko.pl/


 

 

zamieszkania poza teren gminy Resko, użytkownik traci uprawnienia posiadacza 

Karty i ma obwiązek zwrócić Kartę do CUS.  

 

7. Użytkownik RKS może zrezygnować z jej użytkowania w dowolnym momencie 

wraz ze zwrotem Karty do Centrum Usług Społecznych w Resku. 

 

Zasady użytkowania Karty 

1. Reska Karta Seniora jest przyznawana imiennie i może być używana wyłącznie 

przez osobę uprawnioną. Korzystanie ze zniżek i ulg na podstawie Reskiej Karty 

Seniora jest możliwe wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość 

użytkownika. 

2. Karta ma charakter osobisty, nie może być użyczana innym osobom, nawet 

działającym w imieniu użytkownika. 

3. Na żądanie podmiotu oferującego ulgi i zniżki, użytkownik RKS zobowiązany jest 

do okazania Karty wraz z dokumentem tożsamości. Brak dokumentów 

lub odmowa ich okazania może skutkować odmową uwzględnienia uprawnień 

wynikających z Karty.   

4. Użytkownik RKS może korzystać tylko z aktualnie obowiązujących ulg i zniżek 

wskazanych w wykazie dostępnym w Centrum Usług Społecznych w Resku oraz 

opublikowanym na stronie internetowej www.cus.resko.pl. Wykaz 

przysługujących ulg i zniżek będzie aktualizowany na podstawie zawartych 

porozumień z Partnerami Programu. 

5. CUS w Resku nie ponosi odpowiedzialności za zniżki, ulgi lub oferty 

proponowane posiadaczom RKS przez Partnerów Programu. Partnerzy 

Programu mają prawo do zmiany oferty.  

6. Centrum Usług Społecznych w Resku jest uprawnione do wprowadzania zmian 

do niniejszego regulaminu w czasie trwania Programu. 
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