
Senior Pointy v Českých Budějovicích jsou informační místa pro seniory, 
kde je poskytována informační a poradenská činnost z nejrůznějších oblastí 
života. Senioři zde také najdou materiály a informace o aktivitách, službách 
a možnostech v rámci města či regionu. K dispozici je počítač s internetem. 
Můžete se zde také registrovat do projektu Senior Pas. V rámci Senior 
Pointu jsou organizovány přednášky, kurzy a další volnočasové aktivity, 
které mají za cíl poučit, vzdělat či inspirovat. Služby jsou zdarma.

SENIOR PASY jsou unikátním projektem, který vznikl na podporu 
obyvatelstva s věkem od 55 let. 

Nabízené slevy ve výši 5 – 50% jsou primárně zaměřeny na zdravotnictví, 
lázeňství, wellness, cestování, stravování, ubytování, vzdělání, muzea, 
galerie, ale i spotřební nákupy.

Slevy lze uplatnit na místech      
označených tímto symbolem

Kartu získáte  ZDARMA  a je nepřenosná.

Jak získám slevovou kartu Senior Pas?
• zavolejte na 725 448 812
• napište na e-mail budejovicer51@seniorpointy.cz
• registrujte se v online sekci na stránce www.seniorpasy.cz

O kartu pro seniora mohou požádat i jeho blízcí (partner, rodina, přátelé).

Kde si kartu vyzvednu:

Každý čtvrtek
8.00 – 11.30 hod.
12.00 – 14.30 hod.
Senior Point R51                  
Riegrova 51, 370 01 Č. Budějovice
budejovicer51@seniorpointy.cz                  
tel.: 725 448 812        
            

www.seniorpointy.cz www.ledax.cz

Žádost o registraci Senior Pasu

Jméno a příjmení*
Ulice, č.p.*
Město*
PSČ*
Kraj*
Telefon (mobil)*
Rok narození*
Vzdělání (zaškrtněte) ZŠ  SŠ  VŠ
E-mail
Zájmy a záliby
□ 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.)

Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v této žádosti správcem údajů Sun Drive Communications 
s.r.o., IČ: 269 41 007, jakož i k jejich předávání dalším správcům, se kterým je správce údajů ve smluvním vztahu, 
kterými zejména jsou poskytovatelé slev pro držitele SENIOR PASŮ, jakož i další partneři projektu SENIOR PASY, a to za 
účelem informování o změnách v seznamu poskytovatelů slev a nabídkách poskytovatelů slev v rámci projektu SENIOR 
PASY. Dále uděluji souhlas s dalším marketingovým zpracováním osobních údajů, zejména pro reklamní účely a zasílání 
reklamních sdělení. Tento souhlas je dobrovolný a uděluji jej od doby do doby odvolání souhlasu se zpracováním 
osobních údajů. Jsem si vědom svých práv podle ustanovení § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o  ochraně osobních 
údajů a i toho, že jsem oprávněn souhlas kdykoli odvolat na adrese Sun Drive Communications. Tento souhlas uděluji 
za výše uvedeným účelem i pro šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. 
o některých službách informační společnosti.

Vaše karta bude připravena k vyzvednutí za 6 týdnů v Senior Pointech v Č. Budějovicích.

Každý pátek
8.00 – 11.30 hod.
12.00 – 14.30 hod.
Senior Point KC Máj
Poradenské centrum 2.NP
Ant. Barcala 40, 370 05 Č. Budějovice
budejovicemaj@seniorpointy.cz


