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                                                                                                                    Kościerzyna, …………………….. 
 
……………………………………………………… 
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DEKLARACJA 

 
 

1. Deklaruję przystąpienie do projektu pod nazwą „Karta Turysty” jako Partner.               

W ramach współpracy przy realizacji ww. projektu, dla osób posiadających aktualną 

kartę, oferuję zniżkę na następujące produkty oraz usługi: 

 noclegowe ………….…………………………………………................................................................... 

 gastronomiczne ……………………………………………………......................................................... 

 turystyczne …………………………………………………….................................................................. 

 rekreacyjne………………………………………………….….................................................................. 

 kulturalne ……………………………………………………..................................................................... 

 transportowe …………………………………………………….............................................................. 

 jeździeckie …..………………………………….…................................................................................... 

 inne …………………………………………................................................................................................ 

w wysokości: 

 5 % 

 10 % 

 15 % 

 20 % 

2. Termin obowiązywania deklaracji – od 1 marca do 31 grudnia 2016 r. 
3. W ramach udziału w projekcie Partner otrzymuje: 
- promocję poprzez zamieszczenie w wydawanych wraz z kartą specjalnych broszurach 
informacyjnych danych teleadresowych Partnera (wraz z rodzajem świadczonej usługi 
objętej rabatem oraz wysokość zniżki); 
- promocję na turystycznych stronach internetowych, m. in. www.lot-sercekaszub.pl, 
pomorskie.travel, stronach lokalnych samorządów powiatu kościerskiego; 
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- możliwość pozyskania nowych klientów i zwiększenia obrotów/zysków bez 
ponoszenia stałych opłat marketingowych; 
- możliwość stworzenia bazy stałych klientów. 
4. W ramach udziału w projekcie Partner zobowiązuje się do: 
- sprzedaży usług po cenach rabatowych określonych w punkcie 1 deklaracji wszystkim 
osobom posiadającym aktualną „Kartę Turysty”; 
- sprzedaży karty po stałej cenie określonej przez Organizatora tj. Karta Indywidualna              
5 zł, Karta Rodzinna 10 zł przez cały okres obowiązywania oferty tj. 31.12.2016 r.; 
- honorowania ,,Karty Turysty’’ jako dokumentu upoważniającego do wielokrotnego 
korzystania przez posiadacza z ofert i zniżek zawartych w karcie; 
- rozpowszechniania informacji o projekcie ,,Karta Turysty’’ na swoich stronach 
internetowych lub innych nośnikach informacji; 
- rzetelnego udzielania informacji o projekcie posiadaczom ,,Karta Turysty’’;  
- bieżącego informowania emitenta karty o problemach i błędach w funkcjonowaniu 
programu; 
- akceptacji i przestrzegania regulaminu. 
5. W przypadku nieprzestrzegania zapisów punktu 4 deklaracji, Partner otrzymuje od 
emitenta karty pismo z prośbą o wyjaśnienie zaistniałych sytuacji oraz przestrzeganie 
zasad współpracy. Jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie Partner zostanie ze skutkiem 
natychmiastowym wyłączony z projektu (wraz z umieszczeniem informacji na stronie 
www.lot-sercekaszub.pl). 
6. Poprzez złożenie podpisu na formularzu zgłoszeniowym, Partner wyraża zgodę na 
gromadzenie, systematyzowanie i przetwarzanie przez Lokalna Organizację Turystyczną 
,,Serce Kaszub’’ w celach operacyjnych i marketingowych programu „Karta 
Turysty”, swoich danych figurujących na deklaracji. 
7. Osobami wyznaczonymi do kontaktu przy realizacji ww. projektu będą: 
- ze strony Partnera: 
 
…............................................................................................................................ ....................................................... 
 
......................................................................................................................................................... ............................. 

(imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail) 
 
- ze strony Stowarzyszenia: 
 
Lidia Narloch, tel. 790 200 211, e:mail: biuro@lot-sercekaszub.pl 
 
 
 
 
 
                                                                                                            ……………………………………………. 
                                                                                                                      (pieczątka i podpis) 

       Lot Serce Kaszu 
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