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Pravidla pro vydávání Seniorpasů KC Bílina 
 

Čl. I. 

 

1. O vystavení Seniorpasu může požádat občan pobírající starobní důchod s trvalým pobytem  

na území města Bíliny a spádových obcí, pokud je s danou obcí uzavřena dohoda o 

poskytnutí Seniorpasu. 

2. Vydání zajišťuje Informační centrum Bílina, Břežánská 50/4 po předložení: 

- platného občanského průkazu 

- průkazové fotografie 

- rozhodnutí o starobním důchodu.  

 

Čl. II. 

 

1. Seniorpas lze uplatnit při návštěvě kulturních akcí pořádaných výhradně KC Bílina se 

vstupným vyšším jak 100 Kč stanoveným KC Bílina (divadelní představení, koncerty). 

U projekcí do kina  slevy na vstupné pro seniory, studenty a školy  určuje po dohodě pouze 

distributor filmů. 

2. Sleva se poskytuje držiteli Seniorpasu ve výši 50 % z ceny vstupného a nelze ji sčítat 

s žádnou další slevou. 

3. Uplatnění slevy na Seniorpas hlaste vždy před zakoupením vstupenky. 

4. Poskytovatel má právo ověřit si totožnost držitele Seniorpasu podle průkazu totožnosti. 

5. Osobní data při vyřizování Seniorpasu nebudou poskytována třetí osobě a budou použita 

pouze pro potřeby poskytovatele Seniorpasu.  

6. Na Seniorpas lze zakoupit pouze 1 vstupenku na jednotlivou akci. 

 

Čl. III. 

 

1. Na vydání Seniorpasu není právní nárok. 

2. Seniorpas i vstupenky jsou nepřenosné. 

3. Platnost Seniorpasů je omezena do 31.12.daného roku. 

4. Vydávání seniorpasů je bezplatné. 

5. Seniorpasy vydané v uplynulém období pozbývají platnost 31.12.2019. 

 

 

Tato pravidla byla schválena usnesením Rady města Bíliny č. 1407 dne 26.11.2019 s platností 

od 01.01.2020 a nahrazují v plném rozsahu Pravidla pro vydávání Seniorpasů vydaná 

15.01.2019. 

 

 

V Bílině dne 26.11.2019                      

 

 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová         Ing. Marcela Dvořáková  

starostka města                místostarostka města

  


