
REGULAMIN
Programu „Przyjazny Kurort”

I.
Organizator

1. Organizatorem  Programu „Przyjazny  Kurort”  zwanego  dalej  Programem PK jest  Fundacja
Senioralna z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Unii Lubelskiej 19, zwana dalej Fundacją, będąca
właścicielem  portalu  internetowego  www.zdrowy-senior.org,  a  także  Programu
Uzdrowiskowa Karta Korzyści zwanego dalej Programem UKK.  

II.
Cel programu

1. Głównym celem Programu PK jest  promowanie  miejscowości  uzdrowiskowych na terenie
Polski,  które  włączą  się  w  realizację  Programu  UKK  poprzez  partycypację  w  kosztach
wytworzenia i dystrybucji Karty UKK dla turystów i mieszkańców. 

2. Program UKK jest  realizowany przez  Fundację i  jest  programem przeznaczonym dla  osób
dorosłych, zamieszkałych na terenie Polski, które dzięki posiadaniu Karty UKK, będą mogły
skorzystać  z  ulg,  zwolnień  i  rabatów  przygotowanych  przez  partnerów  Programu  UKK
w Polskich miejscowościach uzdrowiskowych. 

3. Program  PK  skierowany  jest  do  wszystkich  samorządów  z  uzdrowiskowych  miejscowości
w Polsce, zwanych dalej Samorządem, zainteresowanych podnoszeniem atrakcyjności  swojej
miejscowości dla turystów i mieszkańców, poprzez udział w Programie UKK. 

4. Samorząd,  który  włączy  się  w  realizację  Programu  UKK,  a  następnie  podpisze  stosowne
Porozumienie  w  sprawie  uczestnictwa  w  realizacji  Programu  UKK,  zwane  dalej
Porozumieniem,  otrzyma  status  „Przyjazny  Kurort”  oraz  „Partner  Oficjalny  Programu
Uzdrowiskowa Karta Korzyści” ważny na okres obowiązywania Porozumienia. 

5. Samorząd, któremu przyznano status „Przyjazny Kurort” oraz „Partner Oficjalny Programu
Uzdrowiskowa Karta Korzyści” będzie promowany na stronie www.zdrowy-senior.org  oraz
w social mediach Programu UKK. 

III.
Warunki uczestnictwa

1. Samorząd  ubiegający  się  o  włączenie  do  realizacji  Programu  UKK  wypełnia  Deklarację
uczestnictwa stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

2. Deklaracja uczestnictwa powinna zostać dostarczona do biura Fundacji Senioralnej: Ustroń
ul. Szpitalna 15 43-450, tel. 666 049 877, lub mailem:   biuro@zdrowy-senior.org

3. Decyzję  o  włączenie  do  realizacji  Programu  UKK  danego  Samorządu  podejmuje  Zarząd
Fundacji, a następnie podpisywane jest Porozumienie regulujące zasady współpracy. 

IV.
Przyznanie Statusu „Przyjazny Kurort”

1. W  ramach  przyznanego  statusu  „Przyjazny  Kurort”  oraz  „Partner  Oficjalny  Programu
Uzdrowiskowa  Karta  Korzyści”  Samorząd  ma  prawo  do  posługiwania  się  logotypami
Programów  w  swoich  materiałach  informacyjnych  i  promocyjnych  przez  okres
obowiązywania Porozumienia.

V.
Postanowienia końcowe

1. Nadesłane  Deklaracje  uczestnictwa  wraz  z  załącznikami  przechodzą  na  własność
organizatorów Programu PK.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania treści oraz zdjęć dostępnych na oficjalnej
stronie Samorządu na swoich stronach oraz w social mediach promujących Program PK. 

3. Przystępując do Programu PK Samorząd akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
4. Regulamin wraz z ww. załącznikami jest dostępny w Biurze organizatora.

mailto:biuro@zdrowy-senior.org
http://www.zdrowy-senior.org/


Zał. nr 1

DLA SAMORZĄDÓW

DEKLARACJA UCZESTNICTWA 
>PARTNER OFICJALNY<
W PROGRAMIE  
UZDROWISKOWA KARTA KORZYŚCI

Nazwa miejscowości 
uzdrowiskowej

Nazwa i adres urzędu 
zgłaszającego miejscowość do
programu UKK

Pieczęć 

Osoba reprezentująca urząd, 
podpisująca porozumienie 
Osoba do kontaktów 
roboczych
Telefon
 e-mail
Oficjalna strona www 
miejscowości uzdrowiskowej
Nazwa i adres punktu 
dystrybucji Karty UKK
Dni i godziny pracy punktu 
dystrybucji Karty UKK
Osoba kontaktowa, tel. z 
punku dystrybucji Karty UKK

Niniejszym deklarujmy  uczestnictwo w Programie „Uzdrowiskowa Karta korzyści” jako Partner
Oficjalny,  tym samym zgłaszamy chęć partycypacji  w kosztach wytworzenia i  dystrybucji  Karty
UKK.

Tym  samym  akceptujemy  regulamin  Programu  UKK  i  PK  oraz  zobowiązujemy  się  do  jego
przestrzegania. Jednocześnie oświadczamy, iż posiadam wszelkie prawa do materiałów reklamowych
i zdjęć na oficjalnej stronie internetowej i wyrażamy zgodę na pobieranie tych treści celem promocji
Miasta w serwisie zdrowy-senior.org i social mediach Programu UKK.   

………………………………………….…….. ………………………..………………………….………….
Miejscowości i data Pieczęć i podpis osoby upoważnionej 


