REGULAMIN MALBORSKIEJ KARTY MIESZKAŃCA
1. Malborska Karta Mieszkańca powstała w porozumieniu Miasta Malbork oraz Muzeum Zamkowego
w Malborku. Wydawana jest mieszkańcom przez Urząd Miasta w Malborku. .
2. Nośnik – plastikowa karta posiadająca indywidualny numer oraz podpisana imieniem i nazwiskiem
posiadacza Karty.
3. Użytkownikiem Malborskiej Karty Mieszkańca może być osoba, która spełnia warunki jej
przyznania i zaakceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
4. Karta Mieszkańca wydawana jest bezpłatnie.
5. Karta Mieszkańca wydawana jest jednorazowo.
6. Dystrybucję Karty Mieszkańca prowadzi:
Wydział Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą,
Urząd Miasta Malborka
Adres: Plac Słowiański 5 , 82-200 Malbork
tel. 055 629 04 08 , 647 14 30, e-mail: karta@visitmalbork.pl
Dystrybucja kart prowadzona jest w godzinach funkcjonowania Urzędu Miasta.
7. Warunki otrzymania Karty:
- Warunkiem uprawniającym do otrzymania Malborskiej Karty Mieszkańca jest
ZAMELDOWANIE W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA MALBORKA.
- Karta Mieszkańca wydawana jest na podstawie okazania dowodu tożsamości lub zaświadczenia
zameldowania.
- Warunkiem otrzymania Karty jest także okazanie ważnego dokumentu z numerem PESEL.
- W przypadku osób niepełnoletnich - Karta wydawana jest rodzicom lub prawnym opiekunom.
8. Karta Mieszkańca wydawana jest dla 1 osoby. Zabrania się sprzedaży czy udostępniania Karty
osobom trzecim. Karta uznawana jest wyłącznie z dowodem potwierdzającym tożsamość.
9. Odbiór Karty - wyłącznie osobisty.
10. Malborska Karta Mieszkańca uprawnia do:
- Wejścia na teren muzeum za odpłatnością w wysokości 5 zł (wyłączając usługę przewodnicką oraz
audioprzewodnik - usługi dodatkowo płatne w kasie 10 zł).
-Zniżek wśród branży turystycznej oraz innych firm, które wyraziły chęć przystąpienia do akcji.

11. Szczegóły zniżek i rabatów oferowanych przez firmy mieszkańcom Malborka na podstawie Karty
Mieszkańca - znajdują się na stronie: www.82-200.pl i www.urzad.malbork.pl i są uaktualniane na
bieżąco.
12. Karta jest ważna od momentu jej otrzymania aż do daty, w której jej ważność wygaśnie.
O ewentualnym terminie wygaśnięcia ważności Karty, Wydawca Karty będzie informował na stronach
miasta Malborka oraz w prasie, radiu, Internecie, itp.
13. Partnerem Karty jest także każda firma usługowa lub handlowa, świadcząca usługi na terenie
Malborka, która podpisała deklarację w Wydziale Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą lub
każda inna firma usługowa lub handlowa która wyrazi chęć do przystąpienia do programu. Lista
podmiotów biorących udział w systemie Karty Mieszkańca dostępna jest na stronie www.82-200.pl
i www.urzad.malbork.pl .
14. Wszystkie wynikające z Karty zniżki mają charakter czasowy. Aby poznać aktualne zniżki wśród
firm i usługodawców, należy wejść na stronę www.82-200.pl lub www.urzad.malbork.pl
i sprawdzić „Aktualną Listę Zniżek Malborskiej Karty Mieszkańca”.
15. Wydawca Karty zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji regulaminu.
16. Wydawca Karty zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia wydawania kart bez podania
przyczyny.
18. Po otrzymaniu Malborskiej Karty Mieszkańca właściciel Karty może w dowolnym terminie za
odpłatnością określoną w pkt. 10 zwiedzić Muzeum Zamkowe w Malborku. Należy w tym celu
pobrać w kasach MZM bilet zniżkowy wziąć ze sobą dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
osoby i okazać go przy wejściu do Muzeum.
19. Usługi lub produkty ze zniżką (zgodne z listą znajdującą się na stronie www.82-200.pl
i www.urzad.malbork.pl) będzie można uzyskać również na podstawie okazania Karty Mieszkańca
wraz z dowodem tożsamości. W przypadku odmowy udzielenia rabatu przez Partnera Karty należy
każdorazowo zgłosić taki przypadek w Wydziale Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, Urzędu
Miasta Malborka.

