
OZDRAVNÉ POBYTY 
PRO DĚTI 2014 Léto 2014

Chorvatsko

Podrobnější informace o ozdravných pobytech Vám radí sdělíme na níže uvedených kontaktech:

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců, 
bank, pojišťoven a stavebnictví
Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4
Kontaktní osoba: Marie Paskerová
Tel.: 261 105 110
Fax: 261 105 198
e-mail: marie.paskerova@ozp.cz
web: www.ozp.cz

Nestátní zdravotnícké zařízení
KOVOTOUR PLUS s.r.o.
Přívozská 12, 702 00 Ostrava
Kontaktní osoby: Mgr. Tereza Schreierová, Michal Renda
Tel.: 591 160 306, 602 727 301
Fax: 591 160 307
e-mail: ozpd@kovotour.cz
web: www.kovotour.cz

Přihlášky přijímáme od prosince 2013
Pro velký zájem doporučujeme rychlé zaslání přihlášek!



Vážení rodiče,
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví ve spolupráci s CK KOVOTOUR PLUS Ostrava 
pořádá již několik let pro své dětské pojištěnce ozdravné pobyty v Chorvatsku. Pobyt je určen pro děti s respiračním onemoc-
něním, alergiemi, kožními problémy, ale i problémy s pohybovým aparátem. I v roce 2014 OZP umožní dalším stovkám dětí, 
aby posílily svůj léčebný proces 14denním pobytem u moře.

Pro rok 2014 si Vám dovolujeme nabídnout možnost umístění Vašeho dítěte na ozdravném pobytu v Chorvatsku, ostrov Dugi 
Otok. Ve stejnojmenném městečku Luka, kde na překrásném pobřeží s oblázkovými plážemi a průzračnou vodou se nachází 
hotel LUKA, budou děti ubytovány. V areálu je k dispozici vlastní pláž, hřiště na volejbal a fotbal, stolní tenis, minigolf, ruské 
kuželky a společenská místnost.  Součástí komplexu je restaurace, vybavená ordinace a další potřebné zázemí. Po celou dobu 
pobytu je pro děti připraven zdravotně rehabilitační, ale i kulturní a sportovní program, včetně zajímavých výletů.

Pobyt je určen: 
pro chronicky nemocné děti navštěvující základní, příp. střední školu (7 – 15 let)

Ubytování:
ve standardně vybavených 3lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením (sprchový kout, WC), s antialergickými lůž-
kovinami
 

Stravování:
formou rozšířené plné penze včetně svačinky a nápojů (pitný režim je zajištěn na celý den)

Doprava:
autokarem splňujícím normy platné v Evropské unii s vybavením ABS, klimatizací, ledničkou, videem a mikrofonem; cesta 
autokarem trvá cca 15 hodin a dále pokračuje 1,5 hodiny speciálně vypravenou lodí plující přímo před hotel LUKA

Doprovod:
tvoří vybraní specializovaní lékaři s dostatečně dlouhou praxí, zdravotní sestry, pedagogičtí pracovníci a stálý delegát CK

Pojištění:
je zajištěno základní pojištění pro cesty a pobyt v zahraničí, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně pojištění odpověd-
nosti za způsobené škody

Cena ozdravného pobytu, kterou hradí rodiče po příspěvku OZP

Termín pobytu spoluúčast rodičů Sleva 10 % Sleva 20 %

10. 06. - 26. 06. 2014 8 075 7 268 6 460

24. 06. - 10. 07. 2014 9 275 8 348 7 420

08. 07. - 24. 07. 2014 9 275 8 348 7 420

22. 07. - 07. 08. 2014 9 275 8 348 7 420

05. 08. - 21. 08. 2014 9 275 8 348 7 420

19. 08. - 04. 09. 2014 9 075 8 168 7 260



Podmínky slevy
OZP bonifikuje délku pojistného vztahu svých pojištěnců a pojištění celé rodiny u OZP:

10 % sleva  - dítě pojištěné u OZP nejpozději k 1. 1. 2012

10 % sleva - oba zákonní zástupci (příp. jeden z rodičů, pokud se jedná o samoživitelku či samoživitele, doloženo 
                fotokopií úředního dokladu) pojištěni u OZP nejpozději k 1. 1. 2014    

Pozn.: maximální sleva při pojištění dítěte i obou zákonných zástupců (resp. jednoho zákonného zástupce v případě samoži-

vitele, samoživitelky) činí 20 %

Jak své dítě můžete přihlásit?
Nejpozději do 31. března 2014 zašlete „Návrh na umístění dítěte v ozdravovně“, vyplněný registrujícím lékařem pro děti 
a dorost (formulář vydá lékař v ordinaci), spolu s vyplněnou závaznou přihláškou na adresu: OZP, odd. zdrav. programů, 
Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4. Při vyplňování návrhu doporučujeme upozornit lékaře, aby uvedl veškeré důležité 
skutečnosti týkající se zdravotního stavu Vašeho dítěte, tj. všechna potravinová omezení dětí (alergie na potraviny, které mají 
vliv na změnu stravování, úrazy, operace apod.). Všechny návrhy posuzuje a schvaluje revizní lékař OZP. Při rozhodování 
o zařazení dítěte na ozdravný pobyt je přihlíženo k závažnosti zdravotního stavu dítěte a doporučení ošetřujícího lékaře, 
k délce pojistného vztahu a počtu pojištěnců OZP v rodině, dále k již dříve absolvovaným ozdravným pobytům apod. O termí-
nu nástupu na ozdravný pobyt rozhoduje OZP.

Po schválení ozdravného pobytu revizním lékařem OZP a zařazení do termínu obdrží vybraní žadatelé podrobné 
organizační pokyny potřebné k absolvování pobytu u moře. Každé dítě musí mít vlastní cestovní pas s platností 
minimálně 3 měsíce po návratu.

Upozorňujeme rodiče (zák. zástupce) dítěte na povinnost uhradit stor-
novací poplatek při zrušení závazně přihlášeného pobytu z jiných dů-
vodů, než zdravotních ve výši dle Všeobecných podmínek CK KOVO-
TOUR PLUS, s.r.o., Ostrava:

10 % z úhrady příspěvku rodičů za pobyt (min. 500,- Kč) při
 odhlášení dítěte od 40 a více pracovních dnů před odjezdem
25 %  odhlášení od 39 do 30 pracovních dnů před odjezdem
50 %  odhlášení od 29 do 20 pracovních dnů před odjezdem
75 %  odhlášení od 19 do 10 pracovních dnů před odjezdem
80 %  odhlášení od   9 do   3 pracovních dnů před odjezdem
100 % odhlášení v době kratší než dva pracovní dny před odjezdem

NAVÍC DÁREK - Vyplněním elektronické aplikace na adrese https://
www1.ozp.cz/portal/aktivace/ („aktivační kód“ BonP2013) máte mož-
nost se bezplatně zaregistrovat do nejkomplexnějšího zdravotního 
deníku VITAKARTA. Registrací ve VITAKARTĚ budete mít elektronický 
přehled o zdravotní péči Vašeho dítěte, můžete vést jeho osobní zdra-
votní deník se záznamy o očkování, prodělaných chorobách a hospita-
lizacích, lécích, které dítě užívá apod. To vše v bezpečí Vašeho počítače 
i mobilního telefonu. Ve VITAKARTĚ najdete také možnost zdarma vy-
užívat nejlepší zdravotní asistenci VITAMEDIK: 24 hodin denně máte 
odborníka na telefonu pro konzultaci zdravotního stavu Vašeho dítěte 
či objednání se k lékaři.
NOVĚ Vám VITAKARTA přináší atraktivní bonusový program VITAKON-
TO, díky němuž si užijete krásu prevence naplno a po celý rok.

Věříme, že pokud to zdravotní stav Vašeho syna či dcery vyža-
duje, využijete naši nabídku ozdravných pobytů pro rok 2014 
a pomůžete tím alespoň částečně zlepšit zdravotní stav svého chronicky 
nemocného dítěte.
    Vaše OZP



ZÁVAZNĚ  PŘIHLAŠUJI  SVÉ  DÍTĚ  K  OZDRAVNÉMU  POBYTU   V  CHORVATSKU:

Příjmení a jméno dítěte: .......................................................................................................................................................................................

Datum narození: ................................................................................ Rodné číslo: ...............................................................................

Bydliště–místo, ulice, PSČ: ...................................................................................................................................................................................

Telefon otce: ......................................................................................   Telefon matky: ...........................................................................

Dítě pojištěno u OZP  od: ...................................................................  E-mail na rodiče: ........................................................................

Jméno a příjmení matky (zák. zástupce): ...............................................................................................................................................................

Rodné číslo: ........................................................................................   Pojištěna u OZP od: ...................................................................

Jméno a příjmení otce (zák. zástupce): ..................................................................................................................................................................

Rodné číslo: ........................................................................................   Pojištěn u OZP od: .....................................................................

Závazně potvrzuji zájem o ozdravný pobyt v termínu: ...........................................................................................................................................

Uveďte požadované nástupní místo na ozdravný pobyt dle výběru 
(Praha, Brno, České Budějovice): ..........................................................................................................................................................................

PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že:

- dítě je schopné a způsobilé se začlenit do dětského kolektivu a nevyžaduje zvláštní péči, zejména  pěstounky  nebo ošetřovatelky či jiného personálu;
- dítě netrpí poruchou chování a duševní poruchou vyžadující psychiatrické či psychologické vyšetření;
- netrpí stálou dušností, nemívá opakující se, s alergií nesouvisející, kožní onemocnění či zarudnutí kůže, při krátkodobém pobytu na slunci nezrudne a 
  neomdlévá, nemá vši;
- nepomočuje se a netrpí záchvatovým onemocněním, neklidem, podrážděností a nezvladatelností, uposlechne důrazného pokynu;
- nemusí držet zvláštní dietu, doporučenou lékařem na základě vyšetřením zjištěné alergie na některé potraviny (např. bezlepkovou, jaterní, apod.);
- léky, které dítě trvale užívá, bude mít v dostatečném množství s sebou na ozdravném pobytu.

UPOZORNĚNÍ
V případě, že nebudou splněny všechny náležitosti k ozdravnému pobytu nebo se zjistí, že prohlášení na závazné přihlášce neodpovídá sku-
tečnosti, nebude dítě na ozdravný pobyt převzato (i těsně před odjezdem) anebo bude vráceno z místa ozdravného pobytu zpět na náklady 
rodičů (zákonných zástupců). Pokud se účastník pobytu dopustí přestupku proti kázni a režimu ozdravného pobytu (krádež, šikana, kouření, 
drogy, alkohol apod.), bude mu ukončen ozdravný pobyt bez náhrady a na náklady rodičů (zák. zástupců) bude vrácen zpět.
Rodiče (event. zák. zástupce) žádáme, aby lékaře, který ozdravný pobyt doporučuje, upozornili zejména na tyto okolnosti pobytu v Chorvatsku:

- nutnost uvedení všech diagnóz, tzn. uvést všechna přidružená a komplikující chronická onemocnění,  zvláště ta, která by mohla vážně ovlivnit hladký 
  průběh pobytu (včetně dietních opatření);
- nutnost uvedení všech závažných onemocnění, operací a úrazů, které dítě prodělalo; 
- nutnost uvedení dlouhodobé medikace, včetně dávkování.

Dne ................................................................................       Podpis rodiče (zák. zástupce) ................................................................................

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA K OZDRAVNÉMU POBYTU
platná pouze s „Návrhem na umístění dítěte v ozdravovně“ (k dispozici u registrujícího lékaře)



VITAKARTA SNADNO A RYCHLE
VITAKARTU si můžete pořídit online. Nemusíte nikam chodit, 
nic podepisovat, vyzvedávat. V několika krocích projdete re-
gistrací, kterou naleznete na adrese https://www1.ozp.cz/
portal/aktivace/. Do pole „aktivační kód“ 
doplníte BonP2013. Po úspěšném dokončení registrace ob-
držíte do 2 dnů přístupové heslo pro přihlášení na OZP ON-
LINE, kde mimo jiné naleznete právě i VITAKARTU.

mVITAKARTA: Zdraví ve vaší kapse
Věděli jste, že svůj on-line zdravotní deník můžete mít dostupný nejen 
na webu, ale i ve svém mobilním zařízení, a to dokonce v situaci, kdy 
nejste připojeni, tj. jste off-line?
Aplikace mVITAKARTA je dostupná pro mobilní zařízení s operačním 
systémem iOS (iPhone, iPad), a dále také pro podporovaná zařízení s 
operačním systémem Android. 
Aplikace mVITAKARTA je určena především pojištěncům OZP, nicmé-
ně v omezeném rozsahu ji může využit i kdokoliv jiný, samozřejmě bez 
zobrazování zdravotních záznamů od pojišťovny. Po případné pozdější 
registraci k OZP o svá data nepřijde, pouze se doplní o informace ve-
dené v OZP. Důležitá data o svém zdraví máte bezpečně uložena, navíc 
jsou Vám kdykoliv a kdekoliv k dispozici, např. u lékaře, který se Vás 
bude vyptávat na užívané léky, rodinnou anamnézu apod.
V aplikaci můžete mít kromě svých vlastních údajů také data svých dětí, 
případně data partnera, rodičů, apod. 

VITAKARTA SNADNO A RYCHLE

Bližší informace o OZP ONLINE a 
všech jeho službách, VITAKARTĚ 
a jeji mobilní verzi mVITAKARTA 
naleznete na www.ozp.cz nebo 
Vám je rádi sdělíme na telefonní 
lince 261 105 555 nebo na adre-
se vitakarta@ozp.cz .

Více informací o VITAKARTĚ naleznete na www.ozp.cz





Ozdravné pobyty pro děti v Chorvatsku

Hotel Luka, Dugi Otok
N43° 58‘ 42.942“ E15° 05‘ 53.974“

Hotel LUKA

Hotel LUKA



  Sleva 2.000 Kč* pro pojištěnce
z katalogu LÉTO 2014

*Více informací naleznete 
na www. kovotour.cz 
nebo volejte 14001

KOVOTOUR PLUS, s.r.o.
Nádražní 22, Ostrava
tel.: 591 160 328, fax: 591 160 329
e-mail: ostravanadrazni@kovotour.cz
PO-PÁ: 09:00 - 17:00

KOVOTOUR PLUS, s.r.o. 
OC FUTURUM OSTRAVA
Novinářská 6a, Ostrava
tel.: 591 160 322, fax: 591 160 323
e-mail: ostravafuturum@kovotour.cz
PO-NE 09:00 - 21:00

KOVOTOUR PLUS, s.r.o.
Forum Nová Karolina,
Jantarová 3344/4, Ostrava
tel.: 591 160 324, fax: 591 160 325
e-mail: ostravakarolina@kovotour.cz
PO-NE 09:00 - 21:00

KOVOTOUR PLUS, s.r.o.
Vodičkova 34, Praha
tel.: 224 237 171, fax.: 224 227 930
e-mail: praha@kovotour.cz
PO-PÁ: 09:00 - 19:00
SO: 09:00 - 14:00

KOVOTOUR PLUS, s.r.o.
Radniční 10, Frýdek - Místek
tel.: 591 160 326, fax: 591 160 327
e-mail: frydekradnicni@kovotour.cz
PO-PÁ: 09:00 - 17:00

KOVOTOUR PLUS, s.r.o.
Ztracená 5, Olomouc
tel.: 585 203 012, fax: 585 203 179
e-mail: olomouc@kovotour.cz
PO-PÁ: 09:00 - 17:00

ORANGE travel, s.r.o.
Ve Vaňkovce 1
tel: 543 254 798, fax: 543421 464
e-mail: vankovka@orange-travel.cz
PO-SO: 09:00-21:00
NE: 10:00-20:00

KOVOTOUR PLUS, s.r.o.
Jakubské Náměstí 7, Brno  
tel.: 542 216 334 , fax: 542 216 336
e-mail: brno@kovotour.cz
PO-PÁ: 09:00 - 17:00


