
Dane osób do konta rodzinnego R-01
Dodatkowe osoby dorosłe z rodziny również muszą spełniać jedno z kryteriów poświadczenia zamieszkania w Wejherowie   co muszą udowodnić stosownym dokumentem. Pełnoletni wnioskodawca
może objąć wnioskiem o  Wejherowską Kartę Mieszkańca: dzieci w wieku od 7 do 18 roku życia lub dzieci do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, lub bez
ograniczenia wieku w przypadku dzieci niepełnosprawnych pozostających pod opieką rodzica. 

PESEL:

IMIĘ: NAZWISKO:

NR TELEFONU KOM.:

E-MAIL:

Dotyczy wyłącznie Pakietu Bezpłatnej Komunikacji dla dzieci w wieku szkolnym.

NR LEGITYMACJI SZKOLNEJ  

NAZWA I ADRES SZKOŁY

PODPIS:

podpis osoby pełnoletniej wymienionej wyżej  
lub jej opiekuna prawnego

Zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin Karty Mieszkańca i zobowiązuję
się do jego przestrzegania.

NIEPERSONALIZOWANA PERSONALIZOWANA

bez nadrukowanego zdjęcia i danych
osobowych

wymagana dla biletu MZK z nadrukowanym
zdjęciem i danymi osobowymi

Pakiety Pakiety

X Mieszkańca (obowiązkowy) X Mieszkańca (obowiązkowy)

EKO EKO

Seniora  (dla osób w wieku 60 lat i więcej) Seniora  (dla osób w wieku 60 lat i więcej)

Bezpłatny Pakiet Komunikacji dla dzieci Bezpłatny Pakiet Komunikacji dla dzieci

w wieku szkolnym – tylko APLIKACJA w wieku szkolnym

Dodanie do systemu posiadanej karty Wariant Karty z możliwością nagrania 

MZK o numerze (proszę wpisać nr karty): biletu MZK *

Normalny

Objaśnienia:
* koszt karty wynosi 10 zł. Kartę można odebrać w siedzibie MZK przy ul. Tartacznej 2 w
Wejherowie – płatność w kasie MZK lub na podane konto

Ulgowy: Uczeń

Emeryt / Rencista

Inna ulga **

** (wymaga wizyty w siedzibie MZK)
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