
Jak to funguje
REGISTRACE

Registraci provedete na stránce www.aktivnimesto.cz. Při zadávání údajů prosím dbejte 
na jejich správné vyplnění, i malá nepřesnost ve jméně, bydlišti nebo datu narození může 
způsobit problémy při následném ověření.

OVĚŘENÍ

Bezprostředně po registraci nebude Váš účet ještě zcela funkční. Abyste mohli žádat 
o příspěvek, je potřeba údaje zadané při registraci ještě ověřit. Toto ověření provádí 
Magistrát města Olomouce vůči registru obyvatel a zabere zpravidla 3-5 pracovních dnů. 
O výsledku Vás vyrozumíme mailem.

ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK

Po ověření by už nic nemělo bránit tomu, abyste si zažádali o příspěvek. Na stránce 
Nabídka příspěvků jednoduše vyberte Olomouc pro kulturu a volný čas a jedním 
kliknutím odešlete žádost. Podaná žádost se ještě jednou ověřuje, to už ale zabere jen pár 
hodin. Po schválení Vám na e-mail přijde PDF s voucherem. Voucher si vytiskněte nebo 
uložte do svého mobilního telefonu nebo tabletu.

NEROZUMÍTE SI POČÍTAČEM?

Pokud si úplně nerozumíte s počítačem a sami byste registraci přes internet nezvládli, 
nebojte, pomůžeme Vám. Zastavte se s občanským průkazem v Informačním centru 
na olomoucké radnici nebo v Knihovně města Olomouce, případně v jedné z jejich 
poboček. Registraci provedeme za Vás a odnesete si voucher v papírové formě.

UPLATNĚNÍ VOUCHERU

Vyberte si jeden z olomouckých subjektů, který vouchery přijímá. Při spuštění programu 
jsou to Aquapark, Plavecký stadion, Centrum Semafor, Zoologická zahrada, Knihovna 
města Olomouce, Muzeum umění, Vlastivědné muzeum, Centrum pohybu a kino Metropol. 
Počet zapojených subjektů ale postupně narůstá, jejich aktuální seznam najdete na 
stránce www.aktivnimesto.cz. Na pokladně vybraného subjektu nahlaste, že chcete 
k platbě použít příspěvek z Aktivního města a připravte si voucher. Pokladní Vám z něj 
při placení načte QR kód a podle výše Vašeho zůstatku poníží cenu vstupného. A to je 
všechno :-)
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PRO JISTOTU JEŠTĚ SHRNUTÍ PODMÍNEK PROGRAMU

Příspěvek mohou získat občané ve věku 60 a více let, kteří mají trvalé bydliště v Olomouci. Nominální 
hodnota voucheru je 500 korun. Minimální částka, kterou můžete uhradit, je 50 korun a příspěvek lze 
z voucheru uplatňovat postupně až do jeho úplného vyčerpání. Voucher je nepřenosný, ale třeba 
vnoučata můžete klidně vzít s sebou. Bližší informace a podrobné podmínky programu naleznete na 
www.aktivnimesto.cz.


