Milí žiaci,
na škole v súčasnosti využívame 2 typy ISIC kariet:
ISIC EURO<26 CKM SYTS ARRIVA Nitra - karta s čipom dopravcu ARRIVA Nitra
- zľavovú kartu akceptujú všetci predajcovia,
- čip vie prečítať iba dopravca ARRIVA Nitra,
- karta si nevyžaduje predĺženie platnosti čipu pre dopravu.
ISIC EURO<26 TransData - karta s univerzálnym čipom spoločnosti TransData
- zľavovú kartu akceptujú všetci predajcovia,
- čip vedia prečítať všetci dopravcovia vrátane ZSSK a ARRIVA Nitra,
- karta si každý rok vyžaduje predĺženie platnosti čipu pre dopravu !!!

1) Predĺženie platnosti čipu pre dopravu
 týka sa iba žiakov, ktorí majú kartu ISIC EURO<26 TransData (žiaci 2. a 3. ročníka),
 aktuálne končí platnosť v čipe preukazu pre účely dopravy 30.6.2018, to znamená, že od 1.7.2018
preukaz nemusí fungovať u všetkých dopravcov,
 cena prolongácie je 3€ (platené formou SMS),
 ak chcete ISIC kartu využívať v doprave počas letných prázdnin a ďalší školský rok, potrebujete si
ho aktivovať:
a) poslať SMS na číslo 8844 v tvare TC medzera priezvisko (uvedené na preukaze) medzera číslo
čipu (viac informácií na http://www.transcard.sk/aktivacia-dopravnej-aplikacie-cez-sms/),
b) po prijatí potvrdzujúcej SMS priložiť kartu k školskému (sekretariát školy) alebo verejnému
(http://www.transcard.sk/nova-siet-verejnych-uniterminalov/) terminálu.

2) Zakúpenie známky ISIC EURO<26 09/2019
 týka sa všetkých žiakov, ktorí chcú využívať zľavovú kartu ISIC EURO<26,
 známka je síce platná do 30.9.2018, ale niektorí dopravcovia (vrátane ARRIVA Nitra) vyžadujú, aby pri
aktivácii žiackeho cestovného na šk. rok 2018/2019 mali zakúpenú známku ISIC 09/2019,
 cena známky je 10 €,
 zakúpenie známky:
c) na stránkach spoločnosti CKM SYTS (http://www.objednaj-preukaz.sk/),
d) v škole:
 bezhotovostne (v EduPage bude pridaná platba „známka ISIC 09/2019“),
 zaplatiť 10 € na sekretariáte školy.
Pozn.: Po zaplatení známky ju musí škola objednať a na školu je známka doručená v stredu
v ďalšom týždni po jej objednaní. Ak chcete mať známku k dispozícii 3.9.2018 (ihneď po
nástupe do školy), musíte ju zaplatiť do 20.8.2018. Škola bude takto zaplatené známky
objednávať 22.8.2018

