VOUCHER 2016
SPORTUJ VE ŠKOLE – PROJEKT VZP ČR
Získejte příspěvek až 500 Kč na školní sportovní aktivitu
*Jméno a příjmení dítěte

STC|293|15|2468

*Číslo pojištěnce

* Adresa

Souhlasím s tím, aby osobní údaje uvedené na tomto voucheru zpracovala Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (VZP ČR) v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnuté údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro předávání
informací týkajících se marketingových účelů VZP ČR a dále pak informací týkajících se činností a klientských služeb provozovaných VZP ČR. Tento souhlas se
vztahuje i na všechny další zpracovatele uvedených dat, resp. osoby, které jsou oprávněny poskytovat služby spojené s výhodami a benefity pojištěncům VZP
ČR.
Příspěvek je určen dítěti, které je pojištěncem VZP ČR, je členem Klubu pevného zdraví a není u něj evidována přeregistrace k jiné zdravotní pojišťovně. Za
předpokladu, že dítě není dosud členem Klubu pevného zdraví (KPZ), souhlasím s jeho registrací do KPZ.
*Číslo bankovního účtu a kód banky zákonného zástupce
pro zaslání příspěvku z Fondu prevence

* Telefon

/
* E-mail
……………………………………………………………………………………
* Jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce dítěte
POTVRZENÍ O NÁVŠTĚVĚ SPORTOVNÍHO KLUBU – VYPLNÍ ŠKOLA
*Název školy

*IČ školy

*Adresa školy

Potvrzuji, že výše uvedený pojištěnec VZP provedl registraci kalendářním roce 2016 do sportovního kroužku/klubu
*Název sportovního kroužku/klubu pod záštitou Asociace školních sportovních klubů

*Potvrzuji, že zákonný zástupce dítěte uhradil částku ve výši

Kč.

………………………………
*Datum

…………………………………………………………………………………
Podpis školy/ vedoucího školního sportovního klubu

Za správnost údajů odpovídá škola.
PODMÍNKY ÚČASTI V PROJEKTU PRO KLIENTY VZP





Zahájení 1. 2. 2016 a ukončení 30. 11. 2016 nebo po vyčerpání finančního limitu projektu pro prvních 10 000 pojištěnců.
Speciální projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny „Sportuj ve škole – prevence kardiovaskulárních onemocnění“ je určen pro děti od 6 do 18 let (17
let + 364 dní), pojištěné u VZP ČR, které nemají evidovanou přeregistraci k jiné zdravotní pojišťovně a jsou členy Klubu pevného zdraví.
Speciální projekt se týká podpory prevence kardiovaskulárních onemocnění prostřednictvím příspěvku na školní sportovní/pohybové aktivity, které
jsou realizovány Asociací školních sportovních klubů.
VZP ČR poskytne finanční příspěvek na sportovní aktivitu v maximální výši 500 Kč zákonnému zástupci pojištěnce, který nejpozději do 30. 11. 2016
předloží na kterémkoliv klientském pracovišti VZP ČR:
1.
tento vyplněný voucher s podpisem vedoucího školního sportovního klubu/vedení školy potvrzujícím účast ve školním sportovním
kroužku/klubu
2.
doklad o zaplacení příspěvku na tuto sportovní aktivitu.

Více informací o projektu získáte na: www.vzp.cz/sportuj-ve-skole
www.sportujiciskola.cz
Aktivaci voucheru zajistí škola prostřednictvím AŠSK.
* Voucher je bez vyplnění neplatný a jeho držitel nemá nárok na čerpání finančního příspěvku.

