Průkaz ITIC (International Teacher Identity Card) je jediný mezinárodně uznávaný doklad učitelské
profese. S tímto průkazem mají každý rok tisíce pedagogů v ČR možnost získat mnoho zajímavých slev
v oblasti cestování, kultury, sportu a volného času. ITIC je vydáván pod záštitou organizace UNESCO,
která posiluje význam karty jako nástroje ve vzdělávání akademických pracovníků. Průkaz vydává
světová organizace ISIC Association, v České republice je výhradní licenční autoritou GTS ALIVE, s.r.o.

Výhody průkazu ITIC
Kromě možnosti využití průkazu na univerzitě mají držitelé možnost využít po celé ČR:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

platnost ve 127 zemích světa
slevy na více než 130 000 místech po celém světě
slevy na více než 1 800 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
na vstupném do světově proslulých kulturně-historických památek
při ubytování v hotelech, kempech a ubytovnách

Nejzajímavější slevy ITIC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KNIHY DOBROVSKÝ - 10% sleva na veškerý knižní i neknižní sortiment u KNIHY DOBROVSKÝ
Alza.cz - až 30% sleva na vybrané produkty
DATART - vstup do studentské sekce s EXKLUZIVNÍMI slevami na všechny kategorie elektra
Nextbike - Sleva 33 % na měsíční tarif jízdného
Luxor - 10% sleva na knihy a doplňkový sortiment
Koutný Prostějov - 15% sleva na nezlevněné zboží
Eiffel optic - 10% sleva na veškeré nezlevněné zboží
McDonald's ČR – legendární nabídky na Velké McMenu nebo 2x Cheeseburger s nápojem
JRC GAMECENTRUM – 10% sleva na veškerý sortiment
Subway - 1 + 1 zdarma; druhý sendvič 15 cm ZDARMA při zakoupení 15 cm sendviče a 0,4l
nápoje

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.
Aktuální nabídku slev a výhod na průkaz ITIC po České republice a v zahraničí naleznete na
www.isic.cz.

