
Regulamin Programu „Karta dla Młodych Przedsiębiorców”

Ilekroć w niniejszym regulaminie użyty jest termin:

Program - należy przez to rozumieć program „Karta dla Młodych Przedsiębiorców”.

Formularz - należy przez to rozumieć formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 niniejszego regulaminu 

Organizator - należy przez to rozumieć Agencję Rozwoju Zawiercia.

Uczestnik - należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą 
w Zawierciu, która rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej nie później niż przed dniem 
1 stycznia 2012 roku i złożyła formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu w siedzibie organizatora  w Zawierciu przy ulicy Technologicznej 15.

Partner  - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, instytucję otoczenia biznesu lub podmiot administracji publicznej, który wprowadza dla Uczestników programu system ulg.

Strona Programu - zakładka na stronie internetowej Agencji Rozwoju Zawiercia 

Ulgi - należy przez to rozumieć zniżki i udogodnienia oferowane przez Partnera dla Uczestnika.


§1
CEL PROGRAMU

Celem realizacji Programu jest wspieranie przedsiębiorczości i pobudzenia aktywności gospodarczej mieszkańców Zawiercia poprzez tworzenie sprzyjającego otoczenia do prowadzenia biznesu, 
w szczególności zmniejszenia barier w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Głównym celem Programu jest tworzenie bazy preferencyjnych ulg oferowanych przez Partnerów dla Uczestników.
Program realizowany jest przez czas nieokreślony.

§2
REKRUTACJA – NABÓR UCZESTNIKÓW

Rekrutacja do Programu jest prowadzona w sposób ciągły na podstawie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, złożonego w siedzibie Agencji Rozwoju Zawiercia.

§3
ZASADY PROGRAMU

	Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne.
	Do korzystania z oferowanych przez Partnerów ulg uprawniony jest Uczestnik, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej nie wcześniej niż przed dniem 1 stycznia 2012 roku.
	Wykaz partnerów oraz warunki korzystania z Ulg będą dostępne na stronie Programu.
	Korzystanie z Ulg możliwe jest na podstawie karty identyfikacyjnej wydanej przez Organizatora ważnej przez 12 miesięcy.

Karcie identyfikacji będzie nadany numer na podstawie rejestru prowadzonego przez Organizatora.
Karta identyfikacyjna ważna jest tylko z dowodem tożsamości opatrzonym zdjęciem.
Wzór karty identyfikacyjnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
O terminie odbioru karty identyfikacyjnej w siedzibie Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
Karta identyfikacyjna może zostać przesłana na adres wskazany przez Uczestnika w formularzu
zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.
	W przypadku braku możliwości korzystania z karty identyfikacyjnej Uczestnik zobowiązany jest

złożyć prośbę o wyrobienie duplikatu karty oraz oświadczenie , w którym wskazuje powód
złożenia prośby (np. zagubienie, zniszczenie).
	Osoba zainteresowana uczestnictwem w programie zobowiązana jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora oraz Partnerów w ramach realizacji Programu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych z późn.zm.


§4
ZAKOŃCZENIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

	Karta identyfikacyjna Programu określa termin jej ważności.

Po terminie ważności wskazanym na karcie identyfikacyjnej, karta jest nieważna.
W przypadku wykreślenia działalności gospodarczej lub zmiany miejsca prowadzenia działalności gospodarczej poza teren miasta Zawiercia karta identyfikacyjna traci ważność.

§5
PARTNERZY PROGRAMU

	Partnerzy mogą zgłaszać uczestnictwo w Programie poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 3 niniejszego regulaminu.

Każdy Partner otrzyma certyfikat, którego wzór stanowi załącznik nr 4 niniejszego regulaminu.
Ulgi stosowane przez Partnera zostaną opisane i skatalogowane przez Organizatora oraz
opublikowane na Stronie Programu.
	Udział Partnerów w programie jest dobrowolny.

Potwierdzeniem uczestnictwa Partnerów w programie jest porozumienie, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.

§6
OBOWIĄZKI STRON

Strony deklarują współpracę w zakresie funkcjonowania programu w szczególności udzielania zadeklarowanej pomocy Uczestnikom Programu.
Strony deklarują wzajemną promocję Programu, budowanie pozytywnego wizerunku oraz zaufania społecznego do działań realizowanych przez Organizatora we współpracy z Partnerami.
Strony zobowiązują się do prowadzenia Programu w sposób rzetelny i zgodny z niniejszym regulaminem.

