Zmiany w Mosińskiej Karcie Rodziny 3+
Członkowie Programu Mosińska Karta Rodziny 3+
We wrześniu tego roku wystartował Program „Mosińska Karta Mieszkańca”. Jednym z celów uruchomienia
Mosińskiej Karty Mieszkańca jest zintegrowanie wszystkich społecznych, mosińskich programów w ramach
jednej karty. W związku z tym od 1 stycznia 2021 r. Program Mosińska Karta Rodziny 3+ przestanie
funkcjonować na dotychczasowych zasadach, a zadania programu wspierającego rodziny wielodzietne z Gminy
Mosina przejmie Program Mosińska Karta Mieszkańca, dzięki której wszystkie profity zebrane są w jednym
miejscu.
Składając wniosek o wydanie Mosińskiej Karty Mieszkańca (tutaj), będziecie Państwo mogli korzystać ze zniżek
oferowanych przez przedsiębiorców - partnerów MKM. Od stycznia 2021 r. będzie można korzystać z
bezpłatnych przejazdów komunikacją gminną oraz otrzymać dodatkowe punkty przy rekrutacji do przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wybierając pakiet Rodzina 3+ nadal zachowacie Państwo
50% zniżki na zakup biletów na wydarzenia organizowane przez Mosiński Ośrodek Kultury. Oferta zniżek stale
się powiększa.
Mosińska Karta Mieszkańca jest bezpłatna, można ją otrzymać zakładając konto za pośrednictwem strony
mkm.mosina.pl. Karta zostanie wysłana pocztą pod wskazany adres. Dla Państwa wygody przygotowaliśmy
także wersję elektroniczną karty, dostępną w aplikacji „Mobilna Mosina” do pobrania w sklepie Google Play na
urządzenia z systemem Android.
Partnerzy Programu Mosińska Karta Rodziny 3+
1 stycznia 2021 roku Program Mosińska Karta Rodziny 3+ (MKR 3+), którego jesteście Państwo Partnerem
zyska nową formułę. Dotychczasowy Program zostanie zamknięty i zastąpiony pakietem Rodzina 3+ w ramach
Mosińskiej Karty Mieszkańca (MKM).
Mieszkańcy, składając wniosek o wydanie nowej Karty, nadal będą mogli korzystać ze zniżek oferowanych przez
Państwa firmy, jeśli ponownie wyrażą Państwo wolę przystąpienia do Programu MKM . Dodatkowo otrzymają
możliwość korzystania z bezpłatnych przejazdów komunikacją gminną, dodatkowe punkty przy rekrutacji do
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a wybierając pakiet Rodzina 3+ zachowają
50% zniżki na zakup biletów na wydarzenia organizowane przez Mosiński Ośrodek Kultury.
Mając na uwadze dotychczasowe wsparcie dla rodzin wielodzietnych zamieszkujących Gminę
Mosina,zachęcamy Państwa do kontynuacji naszej współpracy.Dzięki nowoczesnej stronie
internetowej oraz aplikacji mobilnej „Mobilna Mosina” zyskają Państwo zaawanasowane narzędzie
promocyjne oraz możliwość realnego poszerzenia grona swoich klientów.
Mosińska Karta Mieszkańca jest bezpłatna, można ją otrzymać zakładając konto za pośrednictwem strony
mkm.mosina.pl. Karta jest wysłana pocztą pod wskazany adres.
Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z ofertą Mosińskiej Karty Mieszkańca, w przypadku chęci
kontynuacji współpracy o przesłanie do nas wniosku. Liczymy na Państwa dalsze zaangażowanie.

