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RODINNÉ PASY
Vážené
jihočeské rodiny,
rád bych Vám představil zcela
nový projekt s názvem Rodinné
pasy, kterým se Jihočeský kraj
rozhodl zapojit postupně poskytovatele slev do společného
projektu, kde budou moci jihočeské rodiny čerpat různé
slevy na rodinných výletech,
při běžných nákupech, návštěvách kulturních a sportovních
akcí, v restauracích, při ubytování a mnohých dalších volnočasových aktivitách. Náš kraj dlouhodobě podporuje
ve svých programech některé aktivity pro rodiny s dětmi,
a proto jsem rád, že i tento projekt díky licenci Jihomoravského kraje našel v Jihočeském kraji své místo.
Za podpory kraje jsou zdarma zaregistrovaným rodinám
umožněny slevy pro držitele karty Rodinného pasu na volnočasové aktivity od široké sítě poskytovatelů, a to nejen
v Jihočeském kraji, ale i po celé České republice, na Slovensku, a také v Rakousku.

JIHOČESKÉHO KRAJE

Jihočeský kraj se zařadil mezi kraje, které podporují rodiny žijící v regionu prostřednictvím projektu Rodinné
pasy. Podstatou projektu je vytvoření a realizace systému
poskytování slev rodinám s dětmi, a to na základě slevové
karty Rodinný pas. Cílem Jihočeského kraje je vybudovat
postupně na svém území širokou síť poskytovatelů slev
působících zejména v oblasti kultury, sportu, dalších volnočasových aktivit, ubytování a stravování a podporovat
tak aktivní a především společné trávení volných chvil
rodičů a dětí za finančně zajímavých podmínek.

Držitelům karty vzniká u vybraných poskytovatelů nárok
na slevu ve výši 5 - 50%. Projekt využívá nejen slev na
volnočasové aktivity (kulturní a sportovní akce, zámky,
sportoviště, muzea…), ale i široké spektrum oborů a služeb. Slevy lze také uplatnit u daných subjektů v Dolním
Rakousku.
Registrovat se je možné on-line na webových stránkách www.
rodinnepasy.cz, e–mailem jihocesky@rodinnepasy.cz
či zasláním formuláře na adresu kontaktního centra.
Registrace je bezplatná. Karta je vystavována všem rodinám, tedy i náhradním nebo s jedním rodičem.

Přeji Vám, abyste s nabídkou služeb Rodinného pasu byli
spokojeni a užili si spousty zážitků a příjemných společných chvil.

Na základě evidence je žadateli (rodině) vystavena karta,
zaslaná na adresu bydliště. Karty se tisknou hromadně
v cyklech. Při prokázání se kartou RP vzniká držiteli nárok
na uplatnění slevy (týká se vyznačených poskytovatelů).

Zdeněk Dvořák

Do systému Rodinné pasy se mohou také zapojit noví
poskytovatelé slev, kteří jsou zveřejněni formou inzerce
na www.rodinnepasy.cz a v rozesílaných e–aktualitách.

náměstek hejtmanky pro školství a sociální věci Jihočeský kraj

Podmínky registrace:
l trvalé bydliště žadatele v Jihočeském kraji
l alespoň jedno dítě v rodině mladší 18 let
l Rodinný pas je vystavován všem rodinám,

včetně náhradních nebo s jedním rodičem

Projekt je založen na systému poskytování
slev pro rodiny s alespoň jedním dítětem
do věku 18 let. Účast v projektu a využívání slev je pro rodiny BEZPLATNÁ.

Věřím, že i nabídka slev Rodinných pasů v Jihočeském kraji
bude brzy opravdu pestrá. Poté se stačí jen inspirovat
a vaše rodina může společně strávit neopakovatelné
zážitky. Poznávat nové tváře, cestovat, navštěvovat zajímavé akce a místa, sportovat. Trávit příjemné chvíle v rodinném kruhu nebo se svými přáteli a blízkými.

Mgr.

Jak lze získat ZDARMA
kartu RODINNÝ PAS?

Způsob registrace:
l přímá registrace na internetu

www.rodinnepasy.cz
l zaslání vyplněné žádosti o registraci

na adresu kontaktního centra:

Rodinné pasy
Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno
l zaslání údajů elektronickou cestou

jihocesky@rodinnepasy.cz

koordinátor projektu
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ŽÁDOST O REGISTRACI
RODINNÉHO PASU

VÍTEJTE VE SVĚTĚ
SLEV A VÝHOD
PRO RODINY S DĚTMI!

Tato registrace Vám umožní zapojení se
do projektu RODINNÉ PASY Jihočeského kraje.

INFORMACE O RODINĚ
Rodina:
1. rodič:

Symbol
označující
slevové
místo:

2. rodič:
Ulice, číslo domu:
Obec, PSČ:
E-mail:

DĚTI
Jméno a příjmení dítěte:

Rok narození:

Kontaktní
centrum
projektu:
Rodinné pasy
Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno
tel.: 543 211 254
fax: 543 332 034
e-mail: jihocesky@rodinnepasy.cz

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Žadatel svým podpisem souhlasí se zařazením do projektu Rodinné pasy a se zpracováním svých
osobních údajů správcem údajů Sun Drive Communications, s.r.o., IČO: 26941007 (dále jen „správce“),
jakož i s jejich předáváním dalším zpracovatelům na základě smluvního vztahu se správcem, a to
partnerům projektu Rodinné pasy, za účelem realizace projektu Rodinné pasy, zejména identifikace
účastníků projektu Rodinné pasy, vydání a zaslání karty Rodinný pas, vedení databáze účastníků
projektu Rodinné pasy a v návaznosti na něj realizovaných služeb, včetně nabízení a poskytování
slev a obchodních výhod, distribuce nabídek, odborného a technického poradenství, zasílání informací souvisejících s projektem Rodinný Pas.
Dále žadatel o zařazení do projektu Rodinné pasy uděluje souhlas s (pokud souhlasíte, políčko
zaškrtněte):

■

Koordinátor
projektu:

SLEVY
pro rodiny
s dětmi

s dalším zpracováním osobních údajů, zejména pro obchodní a marketingové
účely, související s projektem

Souhlas je dobrovolný a platí po dobu trvání projektu Rodinné pasy, přičemž je kdykoli odvolatelný.
Údaje budou uloženy ve formě této žádosti a v digitální podobě. V ostatním se zpracování osobních
údajů správcem a všemi zpracovateli řídí obecně závaznými právními předpisy.
Souhlas lze kdykoli odvolat na adrese pracoviště správce: Sun Drive Communications s.r.o.,
Mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brno, a to písemně, nebo elektronicky na e-mailovou adresu:
info@rodinnepasy.cz.

www.rodinnepasy.cz

V ........................................................................................
Dne ........................... podpis žadatele ..................................
Tento projekt je financován
Jihočeským krajem

Tento projekt je financován
Jihočeským krajem

