Průkaz ALIVE je identifikační průkaz, na nějž je navázán program poskytovaných výhod. Tyto průkazy
jsou určeny především studentům kombinované či dálkové formy studia, kteří nemají nárok na
mezinárodní průkaz ISIC. Stejně tak mohou průkaz ALIVE využít i zaměstnanci škol, kteří nevyučují a
nemají tak nárok na průkaz ITIC.
Dolní ani horní věková hranice pro získání průkazu ISIC není stanovena. Průkaz ISIC tedy může být
vystaven i studentovi staršímu 26 let.

Výhody průkazu ALIVE
Kromě možnosti využití průkazu na vysoké škole mají držitelé možnost využít:
•
•
•
•
•
•
•
•

slevy po celém území ČR
slevy na více než 1 600 místech v ČR
exkluzivní ISIC cestovní pojištění od 300 Kč
při nákupech, stravování a vzdělávání
na vstupném na festivaly, akce, do klubů
na permanentky v lyžařských areálech
při cestování – autobusové a vlakové jízdenky
při ubytování v hotelech, kempech a ubytovnách

Nejzajímavější slevy na ALIVE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KNIHY DOBROVSKÝ - 10% sleva na veškerý knižní i neknižní sortiment u KNIHY DOBROVSKÝ
DATART - Vstup do studentské sekce s EXKLUZIVNÍMI slevami na všechny kategorie elektra
Xiaomi Mi Store - 10% sleva na jeden nezlevněný produkt
Albi - 10% sleva na veškerý sortiment
Aquapalace Praha - 1+1 vstupenka zdarma u zaváděcího vstupného na Tematický event
Futurento – 30% sleva na vstupné do Futurenta
KFC - Dva legendární Twistery za jedinečnou cenu 129 Kč
JRC GAMECENTRUM – 10% sleva na veškerý sortiment
Subway - 1 + 1 zdarma; druhý sendvič 15 cm ZDARMA při koupi 15 cm sendviče a 0,4l nápoje
Eiffel optic - 10% sleva na veškeré nezlevněné zboží

Pro využití slev je však potřeba mít na kartě aktuální revalidační známku (netýká se nových průkazů v
roce jejich vydání). Tato známka, tzv. přelepka, prodlužuje platnost karty právě pro využití mimo
Univerzitu. Přelepka platí 16 měsíců, a to od 1. 9. do 31. 12. následujícího roku.
Pravidla použití průkazů a karet naleznete zde: https://www.isic.cz/o-nas/pravnidokumenty/pravidla-pouziti-prukazu-a-karet/.
Aktuální nabídku slev a výhod na průkaz ALIVE po České republice a v zahraničí naleznete
na www.isic.cz.

