
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

dovolujeme si vás jako každoročně oslovit a požádat vás o rozeslání pokynů a odkazu na zvýhodněný 

nákup Hracích karet do Sportovního parku Pardubice 2021 na emailové adresy rodičů vašich žáků. 

Jelikož stále doznívá omezený stav v souvislosti s koronavirovou pandemií, nabízíme rodičům dvě 

řešení, jak karty pořídit. Jedním z nich je karty objednat přes formulář a vyzvednout v parku na 

pokladně, druhou možností pak je karty objednat přes učitele s tím, že karty dovezeme a děti si je fyzicky 

převezmou.  

Cena za hrací kartu bez slevy je nově 90 korun, zvýhodněná karta v předprodeji určená především pro děti a žáky 

mateřských a základních škol ver městě bude k dostání za polovičku, tedy 45 korun. Nižší cena platí i pro 

pardubické pořadatele příměstských táborů v termínu konání naší akce. Podmínky pro nákup karet zůstávají 

stejné, tedy každé dítě a zaměstnanec školy má  

nárok na 4 dotované karty (viz níže). 

1. varianta (vychází z principu objednávek v r.2020)  

- rozeslání pokynů a odkazu na zvýhodněný nákup hracích karet do Sportovního parku Pardubice 2021 na 

emailové adresy rodičů vašich žáků.  

Jak postupovat: 

- Klikněte na tento odkaz http://hracikarta.cz/rezervace 

- Vyplňte jméno a příjmení žáka  

- Vyplňte emailovou adresu – ideálně dítěte, případně rodičů 

- Zadejte počet hracích karet 

- Uveďte název školy či školky 

 

Odkaz bude platný do konce června! 

 

 

Na zadaný email pak přijde potvrzení o rezervaci hracích karet, který předložíte na pokladně Sportovního parku v 

době konání této sportovní akce, a na základě toho budou prodány zarezervované karty za dotovanou cenu 45 Kč 

(stačí vytisknout email s potvrzením objednávky, nebo jej ukázat na kase na displeji telefonu). 

 

 

2. varianta – objednávky napřímo 

- prodej karet stejně jako v minulosti v druhé polovině června na vašich školách - výběr  

Pokusíme se Hrací karty vyrobit v první polovině června a dodat je do škol k následné distribuci mezi děti. 

Objednávky s požadovaným počtem hracích karet a fakturační adresou ZŠ či MŠ zasílat elektronicky na  

Štěpánka Opršalová, email: oprsalova@deepvision.cz, mobil: 774 268 650. 

Na základě objednávky bude vystavena faktura. Ta bude elektronicky poslána na email, ze kterého přijde 

objednávka. 

Dotované hrací karty objednávejte do 10.6.2021 

Distribuce hracích karet v třetím a čtvrtém červnovém týdnu do škol. 

 

 

http://hracikarta.cz/rezervace
mailto:oprsalova@deepvision.cz


 

Sportovní park Pardubice 2021 

Termín: 7. srpna – 15. srpna 2021, otevírací doba: 9:00 – 18:00 hod., lokalita: Park Na Špici I a II 

Cena dotované karty pro ZŠ a MŠ: 45 Kč, cena hrací karty nedotované: 90 Kč. 

Maximální počet karet na jedno dítě za dotovanou cenu:  4 ks,  v ceně karty je i laynard / klíčenka.  

Definice Hrací karty: Karta umožňuje aktivní zapojení a sportování držitele na stanovištích. Po absolvování 

návštěvník obdrží diplom a případně při všech stanovištích i medaili. Dále hrací karta slouží jako benefitní na 

další akce či slevy u partnerů. 

DĚKUJEME VÁM A VÁŽÍME SI VAŠÍ SPOLUPRÁCE. 

 

Za projektový tým SPP 2021             

  

Pavel Stara 


