
             Załącznik nr 1 do Regulaminu w sprawie zasad wydawania karty „Rodzinka 2+”,
             przystępowania oraz uczestnictwa w Programie „Rodzinka 2+”

                                                                      

Czeladź, dnia ……………………

WNIOSEK

O PRZYZNANIE / PRZEDŁUŻENIE/WYDANIE DUPLIKATU * Karty Programu Rodzinka 2+

WNIOSKODAWCA:

Imię …………………………………………………………………..……..

Nazwisko ……………………………………………………………………..…..

Miejsce zamieszkania ………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

Adres korespondencyjny ………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….
( proszę wpisać, jeżeli adres do korespondencji jest inny niż miejsce  zamieszkania)

nr telefonu, adres e-mail ….….………………………………….………………….……………

Zwracam się z prośbą o  wydanie/przedłużenie/wydanie duplikatu *  karty  Rodzinka 2+  dla:  

Lp. Imię i nazwisko

Stopień
pokrewieństwa

z
wnioskodawcą

Data
urodzenia

Miejsce zamieszkania**
Planowany termin
ukończenia nauki

1 wnioskodawca -----------

2

3

4

5

6

7

8

* Niepotrzebne skreślić
** Należy wpisać, jeżeli adres inny niż adres  wnioskodawcy



Wraz z wnioskiem przedstawiam do wglądu:
1. rodzic/ce, opiekun/owie, pełnoletni wnioskodawca - dokument potwierdzający tożsamość;
2. dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia - dokument  potwierdzający tożsamość, akt urodzenia, 

  aktualna legitymacja szkolna;
3. dzieci powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość, aktualna 

  legitymacja szkolna lub studencka;
4. rodziny zastępcze - postanowienie sądu lub inny dokument 

  równorzędny na podstawie którego 
  sprawowana jest opieka nad dzieckiem.

Oświadczam, że:
• jestem  umocowany/umocowana  do  złożenia  wniosku  o  przyznanie  Karty  Programu

Rodzinka  2+  oraz   do   odebrania  Karty   Programu   Rodzinka  2+   w   imieniu   członków   rodziny,
wskazanych w  niniejszym wniosku;

• jestem świadom/świadoma o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia;
• dane wpisane do niniejszego wniosku są zgodne z prawdą;
• zapoznałam/łem  się  z  treścią  Uchwały  Nr  XI/175/2015  Rady  Miejskiej  w  Czeladzi

z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia  Programu Rodzinka 2+  oraz z Regulaminem wydawania  
karty, przystępowania oraz uczestnictwa w Programie Rodzinka 2+;

• niezwłocznie  zostanie poinformowany Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi o zmianie sytuacji
      rodzinnej, która ma wpływ na prawo posiadania karty Rodzinka 2+.  

Wyrażam zgodę na:
przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów realizacji Programu Rodzinka 2+, zgodnie z
art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  
o ochronie danych).

………………………………………………...… ……………………………………………...
miejscowość, data czytelny podpis

Pokwitowanie
Kwituję odbiór ……………… sztuk Karty Programu Rodzinka 2+ o numerach:

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Wydane Karty zawierają dane zgodne z podanymi we wniosku.

………………………………………………...… ……………………………………………...
miejscowość, data czytelny podpis

Adnotacje urzędowe


