Městský dopravní podnik Opava, a.s.
Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava
IČ: 64610250, DIČ: CZ64610250
Tel.: 553 759 050, Fax: 553 624 928
www.mdpo.cz

Žádost o vydání bezkontaktní čipové karty ODISka č. ……………………….
Vydavatel ODISky: Městský dopravní podnik Opava, a.s.
1.

Volba karty

□ Osobní ODISka

Fotografie

35 x 45 mm
Fotografii označte na rubu
příjmením a jménem.

Formulář vyplňte
čitelně hůlkovým
písmem s diakritikou.
Bez řádně vyplněné
žádosti není možné
ODISku vydat.

□ Anonymní ODISka

2.
Profil pro Osobní ODISku
□ občanský nepřenosný
□ děti a žáci 6 – 15 let – doloženo rodným listem, občanským průkazem nebo pasem
□ občanský 15-18 let – doloženo občanským průkazem nebo pasem
□ studenti 18-26 let – doloženo potvrzením o denním studiu pro školní rok 201_/201_
□ důchodce do 65 let – doloženo potvrzením o pobírání starobního důchodu
□ občanský nad 65 let – doloženo občanským průkazem nebo pasem
□ důchodce pro invaliditu 3. stupně – doloženo potvrzením o pobírání důchodu
pro invaliditu 3. stupně

□ občanský nad 70 let – doloženo občanským průkazem nebo pasem
3.
Žadatel o ODISku
Jméno a příjmení
...........................................................................................(povinný údaj)
Datum narození

.......................................................................................... (povinný údaj)

Zákonný zástupce/opatrovník (povinný údaj pouze pro fyzické osoby mladší 15 let, fyzické osoby, kterým byla soudem
omezena svéprávnost právně jednat)

Jméno a příjmení

............................................................................................

Datum narození

............................................................................................

4.

Žádost a poučení žadatele

Žádám o aktivaci kartové aplikace ODISky a beru na vědomí, že Vydavatel kartové aplikace (MDPO, a.s.) provede
vyhrazení datového prostoru pro příslušnou část kartové aplikace v paměti čipu ODISky.
a. Nedílnou součástí této Žádosti jsou Podmínky pro vydávání a využívání ODISky. Svým podpisem stvrzuji, že jsem
se s aktuálním zněním Podmínek pro vydávání a využívání ODISky seznámil/a/, jejich obsahu rozumím,
souhlasím s nimi a zavazuji se jimi řídit.
b. Nedílnou součástí této Žádosti je Informace o ochraně osobních údajů. Svým podpisem rovněž stvrzuji, že jsem
se s tímto dokumentem seznámil/a/ a jeho obsahu porozuměl/a/.
5.
Způsob převzetí ODISky: Předprodej jízdenek, Horní nám. 33, 746 01 Opava, ODISku lze vyzvednout
osobně po uplynutí 21 pracovních dní od přijetí žádosti.
Vydavatel je oprávněn ODISku zrušit, pokud si Žadatel ODISku nepřevezme do 60 dnů od data pro převzetí ODISky.
6.

Prohlášení žadatele

Prohlašuji, že všechny údaje v této žádosti jsem uvedl/a/ pravdivě a přesně a že jsem si vědom/a/ právních důsledků
při uvedení nepravdivých údajů.
Podpis žadatele (zákonného zástupce)
Vyplní zaměstnanec Městského dopravního podniku Opava, a.s.

7.

Ověření nároku na slevu při podání žádosti

□ ANO
8.

▼

□ NE

Přijetí žádosti
Datum přijetí žádosti ...................................

Podpis zaměstnance MDPO, a. s………………………….

9 2 0 3 1 1 1 0 6 3

9.

Potvrzení o vydání ODISky
Dne …………………………………………………………. byla vydána ODISka č.:

9 2 0 3 1 1 1 0 6 3

Podpis zaměstnance a razítko MDPO, a.s. ……………………………………….…..

