Žádost o vydání karty
pro městskou hromadnou dopravu v Kroměříži
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Provozovatel

Kroměřížské technické služby, s.r.o.
Kroměříž, Kaplanova 2959, IČ 26276437
držitel certifikátů jakosti a environmentu ISO 9001 a 14001

Seznamte se prosím s podmínkami pro používání čipové karty pro Městskou hromadnou dopravu v Kroměříži.
Vyplňte tuto žádost hůlkovým písmem v orámovaných kolonkách zleva.
K žádosti připojte Vaši aktuální barevnou fotografii 35 x 45 mm. Na zadní stranu napište hůlkovým písmem jméno a příjmení.
Žádost spolu s fotografií podejte v dopravní a informační kanceláři Městské dopravy Kroměříž v Nádražní ulici.
Při podání žádosti se údaje ověřují podle průkazu totožnosti, případně potvrzení o studiu.
Při podání žádosti budete informováni o době a místě, kde si kartu vyzvednete.

▼ Jméno

Žadatel
Datum narození▼
.
.

Trvalý pobyt

Příjmení ▼

Telefon (mobil)▼

nepovinný údaj

Ulice▼

Titul ▼
E-mail (pokud je) ▼

nepovinný údaj

Obec▼

Číslo popisné ►

PSČ ►

Korespondenční adresa (pokud je jiná než trvalé bydliště)

Obec▼

▲Ulice
Číslo popisné ►

PSČ ►

Zákonný zástupce (u dětí do 15 let)
Datum narození▼
.
.

Telefon (mobil)▼

Heslo pro případ zablokování karty,

Titul ▼

Příjmení▼

nepovinný údaj

nepovinný údaj

E-mail (pokud je) ▼

nepovinný údaj

►

Žádám o vydání karty:

Zaškrtněte pouze jeden požadovaný typ.

Občanská karta - pro všechny občany bez omezení

"O"

Karta důchodce - pro starobní nebo plně invalidní důchodce, dokládám potvrzením o důchodu

"D"

Žákovská karta - pro děti od 6 do 15 let, dokládá zákonný zástupce svým průkazem a rodným listem dítěte

"Ž"

Studentská karta - pro studující od 15 do 26 let, dokládám potvrzením o studiu

"S"

Seniorská karta - pro občany starší 70 let s trvalým bydlištěm v Kroměříži a místních částech
Volná karta - pro bezplatnou přepravu občanů podle rozhodnutí RMK, dárci krve – držitelé zlaté plakety Dr. Jánského.

▼

" 70+ "
"V"

Potvrzuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé. Beru na vědomí a souhlasím s podmínkami pro vydávání a používání karty pro městkou hromadnou
dopravu v Kroměříži. Souhlasím, se zpracováním uvedených dat ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Dne:

2 0 1

Podpis žadatele (ky) nebo
zákonného zástupce:

Údaje uvedené
žadatelem ověřil:

Převzetí karty
Svým podpisem potvrzuji , že jsem převzal kartu pro MHD v Kroměříži:

Typ:
Číslo:

Dne:

2 0 1

Podpis držitele nebo zákonného zástupce

