Milanowska Karta Rodziny 3+

Serdecznie zapraszamy rodziny z terenu Milanówka posiadające troje i
więcej dzieci do składania wniosków i odbierania Milanowskiej Kart
Rodziny 3+.
Karta uprawnia do:
1. bezpłatnego dostępu do zajęć i warsztatów organizowanych przez
Milanowskie Centrum Kultury;
2. dostępu do oferty Przedszkola Nr 1 w Milanówku poprzez zastosowanie 50%
zniżki od obowiązujących opłat za pobyt;
3. korzystania z bezpłatnej komunikacji miejskiej w Milanówku;
4. dostępu do oferty kina w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim
poprzez zastosowanie 50% zniżki od obowiązujących cen biletów;
5. korzystania na z pływalni „Wodnik 2000” w Grodzisku Mazowieckim z 50%
zniżką od obowiązujących cen biletów;
6. korzystanie z oferty Integracyjnej Społecznej Szkoły Podstawowej przy
ul. Spacerowej 3 z 5% zniżką na 1 dziecko, 25% zniżką na kolejne dziecko;
Przedszkole Społeczne z 5% zniżką na 1 dziecko, 15 % zniżką na kolejne
dziecko oraz z Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
"Promyk" zniżką 5% na 1 dziecko, 10% zniżką na kolejne dziecko;
7. 5% zniżki na zakupy w sklepie Społem PSS na artykuły spożywcze i
przemysłowe z wyłączeniem artykułów tytoniowych i doładowań telefonu;
8. 5% zniżki w zakupie powyżej 200 zł (na cały asortyment z wyłączeniem
produktów promocyjnych, ofert tygodnia i przecen) w Markecie BudowlanoDekoracyjnym "Mrówka", Kozery przy ul. Gen. Orlicz-Dreszera 2a w
Grodzisku Mazowieckim;
9. 15% zniżki na kursy językowe dla dzieci i młodzieży w Szkole Językowej
OLYMPIC KIDS w Milanówku;
10. 10% zniżki na cały asortyment marki Andrea w Zakładzie Pracy Chronionej
"Andrea" ul. Pasieczna 8a w Milanówku;
11. 10% zniżki na badania laboratoryjne w NZOZ MILANMED ul. Niezapominajki
10 w Milanówku;
12. 5% zniżki na sprzęt AGD w MPM AGD S.A ul. Brzozowa 3 w Milanówku;
13. korzystania z dwóch rodzajów rabatu (do wyboru) w Szkole Językowej
LANGUAGE STATION, ul. Piłsudskiego 28 w Milanówku: wszystkie dzieci z
jednej rodziny w jednej grupie językowej w cenie jednego dziecka lub 15%
zniżki na dowolny kurs językowy dla dzieci - rabat nie łączy się z innymi
upustami dawanymi przez Szkołę. Wymienione rabaty nie łączą się.
14. Szkoła Muzyczna YAHAMA z siedzibą w Milanówku przy ul. Podwiejskiej 39.
Każda rodzina wielodzietna, która zechce skorzystać z oferty Szkoły
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Muzycznej YAMAHA otrzyma 20% zniżki na drugiego ucznia z rodziny na
wszystkie kursy, 20% na trzeciego ucznia z rodziny na wszystkie kursy oraz
100% zniżki na czwartego ucznia z rodziny na wszystkie kursy. Bogaty
program edukacji muzycznej jest skierowany do dzieci i młodzieży.
15. Modern Art. Group Sp z. o.o przy ul. Sienkiewicza 45 - nowa siedziba
Egurrola Dance Studio w Grodzisku Mazowieckim. Rodzina wielodzietna,
która zechce skorzystać z szerokiej oferty Modern Art. Group Sp z.o.o, może
liczyć na 10% zniżki na zakup karnetu na zajęcia taneczne.
16. Gabinet Kosmetyczny AGA z siedzibą w Milanówku przy ul. Łąkowej 73
oferuje zniżkę w wysokości 15% na wszystkie zabiegi.

Jak uzyskać Milanowską Kartę Rodziny 3+?
1. Wypełnij i złóż wniosek o wydanie Milanowskiej Karty Rodziny 3+
Zapraszamy do składania wniosków w poniedziałek w godz.
13:00-17:00, wtorek-piątek w godz. 8:00-12:00 u pracownika
merytorycznego w Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju nr
8.
Wniosek wypełnia i podpisuje rodzic/opiekun. Do wniosku należy
dołączyć dokumenty wymienione w § 3 ust. 3 Zarządzenia
Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 19 listopada 2013 r.:
w przypadku rodzica/rodziców – dowód osobisty lub inny
dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu);
w przypadku opiekuna prawnego – dowód osobisty lub inny
dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu) oraz kopię
postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad
dzieckiem;
w przypadku rodziny zastępczej – kopię postanowienia sądu
lub umowę na pełnienie funkcji rodziny zastępczej;
w przypadku dzieci w wieku od 0 do 6 lat – kopie aktów
urodzenia dzieci;
w przypadku dzieci w wieku szkolnym – kopię aktualnej
legitymacji szkolnej lub zaświadczenie albo oświadczenie o
kontynuowaniu nauki;
w przypadku studentów do 24. roku życia – kopię aktualnej
legitymacji studenckiej lub zaświadczenie albo oświadczenie
o kontynuowaniu nauki;
dokument, zaświadczenie lub oświadczenie rodzica/jednego z
opiekunów o rozliczaniu się w Urzędzie Skarbowym w
Grodzisku Mazowieckim.
2. Odbierz kartę
Jeśli złożysz kompletny wniosek, zostanie on rozpatrzony w czasie
nie dłuższym niż 30 dni od dnia jego złożenia. W przypadku
uzyskania decyzji pozytywnej, Twoja Karta zostanie wydana i będzie
gotowa do odbioru podczas dyżuru pracownika merytorycznego lub,
w inne dni, w godzinach pracy Kancelarii Ośrodka Pomocy
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Społecznej, ul. Fiderkiewicza 41.
3. Korzystaj z uprawnień, jakie daje Tobie i Twojej rodzinie Milanowska Karta
Rodziny 3+.

Więcej informacji:
Podziękowania dla Partnerów Milanowskiej Karty Rodziny 3+
Portal Rodzin Wielodzietnych - Ogólnopolska Karta Dużych Rodzin
Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku - Milanowska Karta Rodziny 3+

Formularz:
Wniosek o wydanie Milanowskiej Karty Rodziny 3+
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