Załącznik 2 do Regulaminu przyznawania,
wydawania i korzystania z Karty Rodzina Trzy Plus

Wniosek o przyznanie Karty Rodzina Trzy Plus
I. Instrukcja wypełniania
Wypełnij ten wniosek, jeśli wraz rodziną zamieszkujesz na ternie miasta Lublin, a w jej skład wchodzi łącznie co najmniej
troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia - gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej.
1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI
2. Pola wyboru zaznacz znakiem X
3. Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)

II. Dane wnioskodawcy
PESEL
Imię/Imiona
Nazwisko
Numer Telefonu
Adres mailowy
Jeśli podasz nam tę informację, ułatwi nam to kontakt w Twojej sprawie. To pole jest dobrowolne

III. Aktualny adres zamieszkania
Ulica

Numer lokalu

Numer domu
Kod pocztowy

-

Gmina/ dzielnica

IV. Zakres wniosku
Wnioskuję o przyznanie Karty Rodzina Trzy Plus
Wnioskuję o wydanie duplikatu Karty Rodzina Trzy Plus
Wnioskuję o ponowne przyznanie Karty Rodzina Trzy Plus
(przedłużenie terminu ważności Karty, zmiana danych osobowych)
Wnioskuję o przyznanie Karty Rodzina Trzy Plus dla nowego członka rodziny
Zaznacz adekwatną liczbę pól - uzależnione od celowości wniosku
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V. Wykaz członków rodziny
Rola w rodzinie

RODZIC

DZIECKO

PESEL
Data urodzenia

/

/

Obywatelstwo

NR
Podaj Numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, jeśli nie masz nadanego numeru PESEL

Imię/Imiona
Nazwisko
Planowany termin ukończenia nauki
Pole do uzupełniania w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia

Dodatkowe informacje

Rola w rodzinie

RODZIC

DZIECKO

PESEL
Data urodzenia

/

/

Obywatelstwo

NR
Podaj Numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, jeśli nie masz nadanego numeru PESEL

Imię/Imiona
Nazwisko
Planowany termin ukończenia nauki
Pole do uzupełniania w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia

Dodatkowe informacje

Rola w rodzinie

RODZIC

DZIECKO

PESEL
Data urodzenia
Obywatelstwo

/

/
NR
Podaj Numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, jeśli nie masz nadanego numeru PESEL

Imię/Imiona
Nazwisko
Planowany termin ukończenia nauki
Pole do uzupełniania w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia

Dodatkowe informacje
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/

/
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/
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Dodatkowe informacje
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VI. Oświadczenie wnioskodawcy
Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych oświadczeń oświadczam, że dane zawarte
we wniosku podałem zgodnie z prawdą, co potwierdzam złożonym podpisem.
Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Prezydenta Miasta Lublin o wszelkich zmianach danych
zawartych w niniejszym wniosku.
Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem(-am) się z Regulaminem przyznawania, wydawania i korzystania
z Karty Rodzina Trzy Plus.
Oświadczam, że wspólnie z rodziną zamieszkuję na terenie miasta Lublin.

Lublin, dnia

/

/

Czytelny podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, danych osobowych zawartych we wniosku, w tym
dotyczących małoletnich dzieci, przez administratora danych celem przyznania oraz wydania Kart Rodzina Trzy
Plus.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania
danych osobowych oraz prawach jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Lublin, dnia

/

/

Czytelny podpis
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