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REGULAMIN WSPÓŁPRACY PARTNERÓW Z MIEJSKIM OŚRODKIEM KULTURY,
PROMOCJI I INFORMACJI IM. JANA WIĘZIKA W SZCZYRKU
W RAMACH PROGRAMU „KARTA GÓRALA”
1. Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy Partnerów
z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku będącego organizatorem Programu „Karta Górala”, zwanego w dalszej części Regulaminu - Organizatorem
Programu.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Programie – należy przez to rozumieć Program „Karta Górala”
przyjęty na podstawie Zarządzenia nr 97/2018 Burmistrza Miasta
Szczyrk z dnia 2 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia
i realizacji programu pod nazwą „Karta Górala” oraz Porozumienia zawartego w dniu 2 października 2018r. pomiędzy Gminą
Szczyrk a Organizatorem Programu.
2) Partnerzy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, przedsiębiorcę, instytucję kultury oraz organizację pozarządową, podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.
z 2016 r. poz. 1817), która podpisała z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku umowę
o współpracy w ramach Programu „Karta Górala”;
3) „Karta Górala” – należy przez to rozumieć kartę plastikową
z indywidualnym kodem kreskowym, numer Karty, imię i nazwisko. Karta Górala stanowi potwierdzenie uprawnień do korzystania z ulg, zwolnień i preferencji aktualnie oferowanych przez
podmioty uczestniczące w Programie.
3. Warunkiem przystąpienia do Programu jest złożenie wypełnionej deklaracji Partnera Programu, stanowiącej załącznik Nr 1 do
niniejszego Regulaminu. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest
w Informacji Turystycznej, ul. Beskidzka 41 oraz na stronie internetowej www.kartagorala.pl.
3a. Głównym kryterium przyjęcia przez Organizatora Programu
deklaracji przystąpienia do Programu „Karta Górala” są cechy
podmiotów wymienione w punkcie 2 podpunkcie 2 niniejszego
Regulaminu.
4. Przystąpienie do współpracy następuje w wyniku zawarcia pisemnej umowy pomiędzy Partnerem a Miejskim Ośrodkiem Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku. Umowa

powinna uwzględniać postanowienia niniejszego Regulaminu.
5. Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika
w Szczyrku w ramach Programu „Karta Górala” zapewnia Partnerom świadczenia promocyjne w postaci: ekspozycji logotypu,
danych adresowych firmy oraz ofert objętych rabatem na stronie
internetowej www.kartagorala.pl. Ponadto Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku, w zależności od wybranego pakietu, zobowiązuje się do promowania
Partnera w promocyjnych materiałach drukowanych, elektronicznych, newsletterze i portalach społecznościowych oraz powierzchnie reklamowe na terenie miasta. Warunki promowania
są indywidualnie ustalane i zawarte w umowie między Partnerem a Organizatorem Programu.
6. Partnerzy przystępujący do Programu mogą wybrać jeden
z opisanych pakietów. Partnerzy przypisani do „Pakietu Żółtego”
mogą również odpłatnie wybrać pakiet: Zielony, Niebieski, Malinowy i Program Eco, o ile posiadają certyfikat FSC.
7. W celu realizacji Programu „Karta Górala” tworzy się dla Partnerów następujące pakiety:
a) PAKIET ŻÓŁTY dotyczy Partnerów, prowadzących działalność
gospodarczą na terenie Szczyrku. Partner przystępujący do programu nie ponosi z tego tytułu żadnych opłat.
Z tytułu wybory „Pakietu Żółtego” Partner uzyskują następujące
profity:
- wpis na stronę www.kartagorala.pl
- wpis w biuletynie – kwartalniku „NASZczyrk” z logo, zdjęciem
i krótkim opisem zakresu działalności firmy;
- powierzchnię reklamową podczas imprez miejskich: stoisko
promocyjne, flagi, baner, reklama na telebimie – zgodnie z indywidualnymi ustaleniami przed daną imprezą;
b) PAKIET ZIELONY dotyczy Partnerów prowadzących działalność gospodarczą poza Szczyrkiem. Partner przystępując do Programu zobowiązany jest do wniesienia opłaty 1500,00 zł netto
na rok.
Z tytułu wybory „Pakietu Zielonego” Partner uzyskują następujące profity:
- wpis na stronę www.kartagorala.pl

- wpis w biuletynie – kwartalniku „NASZczyrk” z logo, zdjęciem
i krótkim opisem firmy
- ¼ strony A4 w biuletynie na reklamę firmy
- powierzchnię reklamową podczas imprez miejskich: stoisko
promocyjne, flagi, baner, reklama na telebimie – zgodnie z indywidualnymi ustaleniami przed daną imprezą;
c) PAKIET NIEBIESKI dotyczy Partnerów prowadzących działalność gospodarczą poza Szczyrkiem. Partner przystępując do
Programu zobowiązany jest do wniesienia opłaty 2500,00 zł netto na rok.
Z tytułu wybory „Pakietu Niebieskiego” Partner uzyskują następujące profity:
- wpis na stronę www.kartagorala.pl
- wpis w biuletynie – kwartalniku „NASZczyrk” z logo, zdjęciem
i krótkim opisem
- ½ strony A4 w biuletynie na reklamę firmy
- konkurs facebookowy na profilu Miasta Szczyrk (liczba fanów:
ponad 16 tys.)
- powierzchnię reklamową podczas imprez miejskich: stoisko
promocyjne, flagi, baner, reklama na telebimie – zgodnie z indywidualnymi ustaleniami przed daną imprezą
- 1 moduł reklamowy na mapie wielkoformatowej (2 szt. map)
- 1 moduł reklamowy w mapie zimowej i letniej Szczyrku;
d) PAKIET MALINOWY dotyczy Partnerów prowadzących działalność gospodarczą poza Szczyrkiem. Partner przystępując do
Programu zobowiązany jest do wniesienia opłaty 5000,00 zł netto na rok.
Z tytułu wybory „Pakietu Malinowego” Partner uzyskują następujące profity:
- wpis na stronę www.kartagorala.pl
- wpis w biuletynie – kwartalniku „NASZczyrk” z logo, zdjęciem
i krótkim opisem firmy
- 1 strona A4 w biuletynie na reklamę firmy
- konkurs facebookowy na profilu Miasta Szczyrk (liczba fanów:
blisko 16 tys.)
- powierzchnię reklamową podczas imprez miejskich: stoisko
promocyjne, flagi, baner, reklama na telebimie – zgodnie z indywidualnymi ustaleniami przed daną imprezą
- 1 moduł reklamowy na mapie wielkoformatowej (2 sztuk map)
- 1 moduł reklamowy w mapie zimowej i letniej Szczyrku
- reklama na tylnej okładce przewodnika „W 7 dni dookoła Szczyrku” w formacie A6
- powierzchnia reklamowa przy ścieżce rowerowo-pieszej przy
amfiteatrze „Skalite”;
e) PAKIET ECO dotyczy Partnerów prowadzących działalność
gospodarczą, którym został przyznany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, certyfikat ekologiczny dowolnego rodzaju.
Partner przystępując do Programu zobowiązany jest do wniesienia opłaty 1500,00 zł netto na rok.
Z tytułu wyboru „Pakietu Eco” Partner uzyskują następujące pro-

fity:
- wpis na stronę www.kartagorala.pl
- wpis w biuletynie – kwartalniku „NASZczyrk” z logo, zdjęciem
i krótkim opisem firmy
- ½ strony A4 w biuletynie na reklamę firmy
- konkurs facebookowy na profilu Miasta Szczyrk (liczba fanów:
blisko 16 tys.)
- powierzchnię reklamową podczas imprez miejskich: stoisko
promocyjne, flagi, baner, reklama na telebimie – zgodnie z indywidualnymi ustaleniami przed daną imprezą
- 1 moduł reklamowy na mapie wielkoformatowej (2 sztuki map)
- 1 moduł reklamowy w mapie zimowej i letniej Szczyrku
8. Partner Programu zobowiązany jest do:
1) preferencyjnego traktowania posiadaczy „Karty Górala” korzystających ze świadczonych przez niego usług zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie partnerskiej;
2) oznaczenia swojego lokalu materiałami informującymi
o uczestnictwie Partnera w Programie,
3) zamieszczania przez cały okres uczestnictwa w Programie
w publikowanych przez siebie materiałach promocyjnych informacji o honorowaniu „Karty Górala”;
4) przekazywania aktualnych danych rejestrowych lub adresowych do Wykazu Partnerów Programu, prowadzonego przez
Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w
Szczyrku oraz informowania o zachodzących zmianach danych
bądź wystąpieniu z Programu.
9. Materiały informacyjne przygotowane przez Partnera do
umieszczenia na stronie Programu lub w materiałach promocyjnych powinny zawierać następujące dane: nazwę/firmę/nazwisko Partnera, miejsce świadczenia usługi wraz z jej krótkim opisem, wysokość oferowanego rabatu i logotyp firmy.
10. Partner przygotowuje materiały o swojej firmie zgodnie z warunkami ustalonymi z Organizatorem Programu.
11. Partner ma obowiązek uaktualniać swoje dane kontaktowe
i przesyłać w formie edytowalnej na adres: it@szczyrk.pl z dopiskiem „ aktualizacja danych”, w temacie wpisując „ Karta Górala”.
12. Organizator Programu może wykluczyć Partnera z Programu:
1) jeżeli Partner nie przestrzega niniejszego Regulaminu lub
2) jeżeli Partner nie wywiązuje się z zadeklarowanych zobowiązań (udzielania zniżek/rabatów) dla posiadaczy „Karty Górala”.
13. Partner może zrezygnować z uczestnictwa w Programie
w każdym momencie, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie przesłanego na adres Miejskiego Ośrodka
Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku przy
ul. Beskidzkiej 106. W terminie do dwóch tygodni od doręczenia oświadczenia, o którym mowa powyżej wszystkie informacje
o uczestnictwie Partnera w Programie zostaną usunięte. Partner

po rezygnacji z uczestnictwa w Programie nie może posługiwać
się żadnymi materiałami i wyposażeniem związanymi z Programem i jest zobowiązany do usunięcia wszelkich oznaczeń i informacji o Programie w terminie 7 dni od daty otrzymania przyjęcia
rezygnacji.
14. Partner po wykluczeniu go z Programu nie może posługiwać
się żadnymi materiałami i wyposażeniem związanymi z Programem i jest zobowiązany do usunięcia wszelkich oznaczeń i informacji o Programie w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o jego wykluczeniu.
15. Zarówno w przypadku wykluczenia jak i rezygnacji z uczestnictwa w Programie Partner nie może żądać zwrotu dokonanej
wpłaty.
16. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za treść
materiałów informacyjnych dostarczanych przez Partnera, jednocześnie zastrzega sobie prawo do niepublikowania materiałów
bez podania przyczyny.

17. W ramach realizacji Programu Organizator Programu zobowiązany jest do przekazywania Partnerom informacji handlowych oraz informacji o wszelkich działaniach marketingowych
przez cały czas trwania Programu.
18. Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika
w Szczyrku nie ponosi odpowiedzialności za wady usług i towarów oferowanych przez Partnerów z zastosowaniem zniżki, ulgi
i zwolnień w ramach Programu oraz za treść innych ofert proponowanych posiadaczom „Karty Górala” przez Partnerów.
19. Wszelkie zmiany i modyfikacje niniejszego Regulaminu podlegają publikacji w wersji elektronicznej na stronie internetowej
www.kartagorala.pl i są wiążące dla Partnera od dnia ich upublicznienia.
20. Partner oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Programu
„Karta Górala”.
21. Regulamin niniejszy wchodzi z dniem 20 października 2018 r .

