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Koordinátor projektu:

Milí rodiče,
dovolte mi popřát Vám spoustu hezkých zážitků využitím výhod Rodinných pasů. Podporou tohoto projektu Vám chceme umožnit lepší dostupnost rozmanitých služeb a přispět tak k Vašemu rodinnému komfortu.
Zároveň Vás chceme touto cestou ocenit, neboť jsme si vědomi všech
nároků, které rodinný život přináší, a věříme, že si podporu plně zasloužíte.
Za Moravskoslezský kraj
Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast

Právě jste obdrželi kartu, která Vás opravňuje využívat slevy a výhody projektu Rodinné pasy. Vážíme si
Vašeho zájmu a věříme, že se službami, které Rodinné pasy přinášejí, budete spokojeni. Před použitím
karty Rodinný pas si Vás dovolujeme upozornit na následující skutečnosti:

Karta Rodinný pas
• Karta Rodinný pas je vydána na jméno rodiny a je nepřenosná.
• Držitelem karty je dospělá osoba (rodič, osoba mající dítě v péči apod.), karta je platná po uvedení
jména a příjmení držitele hůlkovým písmem na zadní straně karty.
• Na přední straně karty je uvedena platnost karty.
• Kartu je nutné předložit vždy před placením.
• Poskytovatel slevy má právo na kontrolu totožnosti.

Slevy a výhody
• Slevy lze čerpat po předložení karty Rodinný pas u všech zapojených poskytovatelů,
tedy nejen v Královéhradeckém kraji, ale v celé
České republice, na Slovensku a Dolním Rakousku.
• Přehled poskytovatelů a výše jejich slev je umístěn
na webu projektu www.rodinnepasy.cz
v sekci Poskytovatelé slev.
• Zapojený poskytovatel je označen samolepkou.
• Slevy se nesčítají!

OZNAČENÍ
POSKYTOVATELŮ
SLEV

Aktuality
• Aktuální informace, pozvánky na akce nebo přehled poskytovatelů najdete na webu projektu
www.rodinnepasy.cz.
• Staňte se našimi přáteli na facebooku, sledujte novinky prostřednictvím newsletterů tzv. Čendovinek
a už Vám nic neunikne (k odběru Čendovinek e-mailem se přihlaste na www.rodinnepasy.cz).

V případě dotazu, při změně Vašich údajů či ztrátě karty se na nás neváhejte obrátit, rádi Vám pomůžeme.
Kontaktuje nás: Rodinné pasy, Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno, msk@rodinnepasy.cz
nebo tel.: +420 840 040 040, +420 543 211 254.
Přejeme Vám příjemně strávený čas s kartou Rodinný pas!
Vaše Rodinné pasy

Projekt Rodinné pasy je financován Moravskoslezským krajem.

