
ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY 

W PROGRAMIE OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY SENIORA 

W programie Ogólnopolskiej Karty Seniora jest ponad 150 000 seniorów, a ofertę specjalną 

przygotowało dla nich już ponad 1100 firm z całej Polski.  

Zapraszamy Państwa firmę do współtworzenia Ogólnopolskiej Karty Seniora. 

Czym jest Ogólnopolska Karta Seniora?

Ogólnopolską Kartę Seniora może otrzymać każda osoba, która ukończyła 60 rok życia i wypełni formularz 

znajdujący się na stronie internetowej www.glosseniora.pl. Dzięki niej seniorzy z całej Polski korzystają     
ze specjalnych ofert przygotowanych przez firmy, które przystępują do programu Ogólnopolska Karta 

Seniora. 

Co zyskują firmy przyjazne seniorom? 

Firmy, które są partnerami Ogólnopolskiej Karty Seniora stają się rozpoznawalne wśród seniorów,             
a dodatkowo mogą oferować im dowolne rabaty, zniżki oraz oferty specjalne.  

Stowarzyszenie MANKO  jako organizator Ogólnopolskiej Karty Seniora, pomaga firmom partnerskim          
w promowaniu ich marki poprzez m.in. zamieszczanie reklam w ogólnopolskim magazynie „Głos Seniora” 

oraz jego lokalnych edycjach, a także umieszczając informację o oferowanej zniżce na stronie 

internetowej www.glosseniora.pl. To od firmy partnerskiej zależy, w jakim zakresie chce         
współtworzyć Ogólnopolską Kartę Seniora i jakie działania chce podejmować.                                                                                                                                          
Ponadto Miasto Radomsko, jako partner programu na swojej stronie internetowej www.radomsko.pl       
w specjalnej zakładce "Przedsiębiorca przyjazny seniorom" zamieszczać będzie informacje                                 
o radomszczańskich firmach, które przystąpiły do programu.

Jak firma może zgłosić się do programu Ogólnopolska Karta Seniora? 

Wystarczy, że przedstawiciel firmy wypełni formularz zgłoszeniowy – znajdujący się na odwrocie – i odeśle 

go na adres Urząd Miasta Radomsko "Centrum Aktywności Społecznej"  ul. Tysiąclecia 5,                     
97-500 Radomsko. Może, także wypełnić formularz podczas rozmowy promującej Ogólnopolską Kartę 
Seniora.                                                                                                                                                                            
Masz pytania? Skontaktuj się z nami. 

Centrum Aktywności Społecznej     
cas@radomsko.pl

tel. 44 685 44 89 

Stowarzyszenie MANKO Al. 

Słowackiego 46/30 30-018 

Kraków

tel. 12 429 37 28

                       MIASTO RADOMSKO 



 

          ZGŁOSZENIE PARTNERA DO PROGRAMU 

Skontaktuj się z nami : 

Urząd Miasta Radomska

Centrum Aktywności 
Społecznej

ul.Tysiąclecia 5

97-500 RADOMSKO

tel: 44 685 44 89

KORZYŚCI DLA PARTNERA

 Wpis partnera na listę firm honorujących Ogólnopolską Kartę 
Seniora

 Certyfikat oraz naklejka programu

 Umieszczenie danych firmy w dziale OKS w magazynie Głos Seniora

 Umieszczenie informacji o przystąpieniu firmy do programu na 

stronie www.glosseniora.pl i na profilu OKS na Facebooku

 Poinformowanie wszystkich nowych posiadaczy OKS o zniżkach 
proponowanych przez firmę (1 500 osób miesięcznie)

 Umieszczenie informacji na stronie www.radomsko.pl w zakładce 
"Przedsiębiorca przyjazny seniorom". 

NAZWA FIRMY 

DANE PRZEDSTAWICIELA 

 (IMIĘ, NAZWISKO, NR TEL., E-MAIL) 

WWW. NIP 

WOJEWÓDZTWO 

MIASTO KOD POCZTOWY 

ULICA 

TELEFON 

Data, pieczęć i podpis 

osoby upoważnionej: 

OFEROWANA ZNIŻKA

E-MAIL

http://www.glosseniora.pl/



