Przedsiębiorcy i Firmy
działające na terenie
Gminy Nowy Tomyśl

zwracam się do Państwa z propozycją przystąpienia do programu ,, Karta Rodziny
3+”, skierowanego do rodzin wielodzietnych z terenu naszej gminy. Pomoc rodzinom
wielodzietnym poprzez program ,,Karta Rodziny 3+” stanowić będzie kolejny ważny
element gminnej polityki prorodzinnej, mający na celu wzmocnienie funkcji rodziny jak
również kondycji rodziny wielodzietnej.
Oferując zniżki na swoje produkty i usługi wesprzecie Państwo rodziny wielodzietne,
a jednocześnie zyskacie nowych, stałych klientów. Ulgi związane z posiadaniem Karty to
pomoc w codziennym życiu: np. ulgi we wstępie do ZOO, instytucji kultury, sfinansowanie
wycieczek szkolnych, rabaty cenowe w restauracjach, salonach fryzjerskich, kursach
językowych, niższe ceny w sklepach czy usługach stomatologicznych, medycznych lub
farmaceutycznych.
Mając na względzie powyższe, zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o wyrażenie
woli przyłączenia się do programu.
Dzięki Państwa propozycjom będziemy mogli wspólnie rozszerzać ofertę
wzmacniającą kondycję dużych rodzin mieszkających w gminie Nowy Tomyśl. Program ma
charakter otwarty tzn. wszyscy, którzy zechcą zostać Partnerami, mogą to uczynić na
każdym etapie funkcjonowania Programu.
Aby stać się Partnerem wystarczy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym
Tomyślu, będącym z ramienia gminy koordynatorem programu, formularz akcesyjny.
W formularzu tym określicie Państwo między innymi wielkość proponowanych rabatów

czy zniżek, zakres towarów i usług nimi objętych i okres udziału w programie. Następnie
dostarczone zostanie Państwu porozumienie dotyczące partnerstwa w programie,
przygotowane na podstawie danych zawartych w formularzu akcesyjnym oraz materiały do
oznakowania Państwa firmy.
Informacje o udziale w programie będą Państwo mogli zamieszczać we wszystkich
informatorach i na stronach internetowych. Również w materiałach informacyjnych
dotyczących Programu, jak i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i Ośrodka Pomocy
Społecznej w Nowym Tomyślu, znajdzie się informacja o Państwa udziale w programie.

Liczę, że przyjmą Państwo niniejszą propozycję z zainteresowaniem.

Załącznik – formularz akcesyjny

Nowy Tomyśl, styczeń 2014

Załącznik ...........…

Propozycja ulg i zwolnień dla rodzin wielodzietnych

Lp

Nazwa jednostki/ podmiotu
oferującego wsparcie dla rodzin
wielodzietnych

Rodzaj zniżki,
rabatu i innych
form pomocy

Wysokość , zniżki,
rabatu, ulgi i
innych form
pomocy w zł lub %

Deklarowany
termin
obowiązywania
zniżki, rabatu, ulgi
i innych form
pomocy
(Preferowany
termin do ….....…)

uwagi

Sporządził:
Imię i nazwisko ……………………………………………......
Telefon ………………………………………………….……..

……………………………………………
Podpis i pieczęć firmy

