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RODINNÉ PASY Olomouckého kraje
Olomoucký kraj se snaží věnovat zvýšenou pozornost
rodinám žijícím v regionu. Jedním z palčivých problémů
je finanční náročnost kulturních, sportovních a jiných
volnočasových aktivit. Proto se Olomoucký kraj v červenci
2007 připojil k projektu Rodinné pasy, který v rámci
České republiky funguje od roku 2006 v Jihomoravském
kraji a v kraji Vysočina. Samotná myšlenka však navazuje
na obdobný systém Familienpass v Dolním Rakousku.

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.
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 slevového systému Sphere

Jak lze získat ZDARMA
kartu Rodinný pas?

card, který nabízí slevy v širokém spektru oborů v celé
ČR a na Slovensku (7800 firem). Slevy lze také uplatnit
u daných subjektů v Dolním Rakousku.

Podmínky registrace:

Registrovat se je možné on-line na webových stránkách
www.rodinnepasy.cz, e-mailem olomouc@rodinnepasy.cz
či zasláním formuláře na adresu kontaktního centra.
Registrace je bezplatná. Karta je vystavována všem
rodinám, tedy i náhradním nebo s jedním rodičem. Pro
větší organizace, které by tyto karty chtěly nabídnout
svým zaměstnancům, je na webu k dispozici tzv. hromadný
registrační formulář.

● dalším předpokladem je alespoň jedno dítě v rodině

● základní podmínkou je trvalé bydliště žadatele

v Olomouckém kraji
mladší 18 let
● karta projektu je vystavována všem rodinám,

včetně náhradních nebo s jedním rodičem

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

Způsob registrace:
● přímá registrace na internetu

www.rodinnepasy.cz
● zaslání vyplněné žádosti o registraci

na adresu kontaktního centra:

Rodinné pasy
P.O. BOX 80, 779 80 Olomouc

koordinátor projektu

