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Regulamin współpracy Partnerów z Gminą  
 Tarnowo Podgórne w ramach programu Karta 

 Mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne  

1. Niniejszy regulamin określa zasady współpracy Partnerów z Gmina Tarnowo 

Podgórne, zwaną dalej Gminą, będąca organizatorem programu pod nazwą „Karta 

Mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne”. 

2. Ilekroć w regulaminie wymieniono terminy należy przez nie rozumieć:  

a) Partner –osoba fizyczna albo prawna, prowadząca działalność gospodarczą, 

która podpisała porozumienie o współpracy przy programie „Karta Mieszkańca 

Gminy Tarnowo Podgórne”.  

b) Karta Mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne –program zniżek i upustów 

przysługujących posiadaczowi karty, wydanej przez Urząd Gminy Tarnowo 

Podgórne lub Tarnowskie Termy sp. z o.o. 

3. Gmina w ramach programu „Karta Mieszkańca” zapewnia Partnerom następujące 

świadczenia promocyjne:  

a) Ekspozycję logotypu, danych adresowych firmy oraz ofert objętych rabatem na 

stronie internetowej dot. „Karty Mieszkańca” www.tarnowo-podgorne.pl/karta-

mieszkanca, 

b) Promocję Partnerów,  

c) c)informację o przystąpieniu do Programu przez Partnera w Gazetce Sąsiadka 

Czytaj.   

4. Materiał reklamowy przygotowany przez Partnera powinien zawierać miejsce 

świadczenia usługi wraz z jej krótkim opisem oraz wysokość zniżki bądź rabatu.   

5. Partner przygotowuje materiały reklamowe zgodnie z następującymi warunkami 

technicznymi: 

a) strona WWW: logo w formacie JPG lub PNG, rozmiar 300x300 pikseli, 

rozdzielczość 72 dpi, 

b) Materiały drukowane: plik z logo lub nazwą firmy w formacie JPG o podstawie 

min. 10 cm i rozdzielczości 300dpi.  

6. Materiały reklamowe należy przesłać na adres karta-mieszkanca@tarnowo-

podgorne.pl w tytule podając nazwę firmy z dopiskiem „materiały promocyjne” (np. 

„nazwa firmy” –materiały promocyjne) wraz z aktualnymi danymi kontaktowymi do    

osoby odpowiedzialnej za ich przygotowanie, wskazanej przez Partnera.   
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7. Partner, w mailu zwrotnym, zostanie powiadomiony o terminach emisji 

poszczególnych materiałów.   

8. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów reklamowych dostarczonych 

przez Partnera, jednocześnie zastrzega sobie prawo do nie publikowania materiałów 

bez podania przyczyny.  

9. Wszelkie zmiany i modyfikacje niniejszego Regulaminu podlegają publikacji w wersji 

elektronicznej na stronie internetowej www.tarnowo-podgorne.pl/karta-mieszkanca i 

są wiążące dla Partnera od dnia ich zamieszczenia. 


