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Kartu získejte ZDARMA:
■ Telefonicky – na číslech

840 111 122 • 725 534 865

■ E-mailem na adrese info@seniorpasy.cz

■ Registrace online – na www.SeniorPasy.cz

■ Poštou – vyplněný formulář zašlete na adresu
Senior Point, U Tiskárny 1
702 00 Ostrava
+420 596 104 222 •  Čtvrtek 09:00 - 14:00

Sun Drive Communications s.r.o.
e-mail: info@seniorpasy.cz 
tel.: +420 840 111 122 • +420 725 534 865

Žádost o registraci
SENIOR PASU

Jméno

Příjmení

Ulice, č.p.

Město

PSČ

Telefon

E-mail

Datum narození

Vzdělání (zaškrtněte):    ■■ ZŠ        ■■ SŠ        ■■ VŠ 

Zájmy (zaškrtněte):  
■■ Zdraví, lázeňství a péče o tělo (vč. kadeřnictví, pedikúra, 

manikúra, wellness, solné jeskyně, procedury, masáže apod.)

■■ Cestování     ■■ Gastronomie (restaurace, kavárny, čajovny…)

■■ Muzea, galerie, památky     ■■ Sport     ■■ Literatura
■■ Hudba     ■■ Móda     ■■ Vzdělávání     ■■ Motorismus
■■ Hobby (kutilství, zahradničení, vaření, ruční práce apod.)

Prohlášení o pravdivosti údajů:
Prohlašuji tímto, že mnou poskytnuté informace jsou pravdivé 
a současně se zavazuji informovat o změnách výše uvedeného.

V                                                                 

dne Podpis 

Poskytnuté údaje budou použity pouze pro realizaci projektu Senior Pas v sou-
ladu se zákonem č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů Uvedením e-mailu
klient souhlasí v souladu se zákonem č.480/2004 Sb. se zasíláním informací
elektronickou poštou.
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Bezplatná slevová karta

Celoroční slevy od 5 do 50 %

Bonusové a sezónní slevy

Pro každého od 55 let

Projekt financuje Moravskoslezský kraj

www.SeniorPasy.cz

Projekt financuje: Projekt realizuje:

Pro kontrolu si ZDE můžete poznamenat
datum odeslání Vaší žádosti:

Datum odeslané registrace: .........................................................................

Vaše karta bude připravena
za 4 týdny od odeslání registrace
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Vážení senioři, 
milí spoluobčané,
jsem rád, že Vás mohu oslo-
vit jako účastníky projektu
Senior Pas, který je zamě-
řený na všechny aktivní ob-
čany našeho kraje nad pěta-
padesát let věku, na ty z Vás,
kteří si jsou vědomi, že ta
nejlepší léta života jim právě

začínají a hledají stále nové a zajímavé způsoby, jak
trávit svůj volný čas. A právě v tom Vám pomáhá pro-
jekt Senior Pas, který představuje možnost užívat si vol-
ného času napříč mnoha oblastmi společenského
života. V dnešní, tzv. moderní společnosti, se mnohdy
zapomíná na skutečné hodnoty, kterými jsou rodina,
zdraví, přátelství a úcta k dříve narozeným, tedy k Vám,
seniorům. 

A právě pro Vás je tady projekt Senior Pas, který kromě
slev na zboží či služby, přináší také řadu nápadů a tipů 
na výlety.

Doufám, že se pro Vás karta Senior Pas stane příjem-
ným společníkem na cestách po našem Moravskoslez-
ském kraji i celé České republice.

Váš

Jiří Navrátil
náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje
pro sociální oblast

Senior Pas je projekt financovaný Moravsko-
slezským krajem, který podporuje obyvatele 
nad 55 let. Jedná se o ucelený a jednotný 
systém slev na výrobky a služby poskytovaný 
držitelům karet Senior Pas.

Senior Pas přináší celoroční slevy v rozsahu 
5 – 50 %, doplněné navíc o sezónní a bonusové
slevy v oblastech: 
■ zdravotnictví, lázeňství, wellness 
■ cestování, stravování, ubytování 
■ vzdělání, muzea, galerie 
■ spotřební nákupy

Slevy lze uplatnit na místech 
vyznačených tímto symbolem:
Úplný seznam slev a poskyto-
vatelů na ww.SeniorPasy.cz

Karta Senior Pas je určena obyvatelům 
Moravskoslezského kraje, kteří dovršili 55 let. 
Karta je vydávána ZDARMA, je nepřenosná 
a platná pouze pro svého držitele (registrace
jednotlivce). Registrace párů a rodin není možná.
O kartu pro svého seniora mohou požádat i jeho
blízcí (partner, rodina, přátelé…)

Projekt
financuje:www.SeniorPasy.cz
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