
Příspěvek od VZP na sportovní pohybové aktivity až 500,- Kč 

 

Asociace školních sportovních klubů uzavřela s VZP dohodu                       o 

poskytování příspěvku pro žáky za r. 2016, kteří v rámci školy navštěvují 

sportovní kroužek (šachy jsou také sport).  

 

Vážení rodiče,  
pokud máte zájem o poukaz - voucher, který máte možnost uplatnit do 30.11.2016      u 
VZP /dítě je pojištěncem VZP, získat příspěvek až do výše 500,- Kč/ na pravidelnou 
pohybovou aktivitu svého dítěte, připravili jsme pro vás stručný popis toho, co musíte 
udělat.  
Tato aktivita musí probíhat v rámci kroužku při Základní škole Dukelská 166, Strakonice.  
Pokud jste dítě zaregistrovali již minulý rok 2015 – obraťte se ,prosím, na kontaktní 
osobu ŠSK při ZŠ Dukelská Strakonice Mgr. P.Martínka – mobil 603 854 850 /registraci 
dítěte nemusíte znovu opakovat a bude Vám vystaven i předán voucher 2016/. 
 
Pokud nejste zaregistrováni – postupujte podle níže uvedeného návodu: 

Co musíte udělat?  
1. zaregistrovat své dítě na www.sportongo.com  
 
2. v levé dolní části stránky najdete odkaz-zde můžete zaregistrovat své dítě 
/klikněte/  
 
3. registrace dítěte /zadejte všechny * povinné údaje/ - zaškrtněte žádost o 
příspěvek při registraci do kroužku – klikněte - REGISTROVAT SE  
 
4. na Váš e-mail /zákonného zástupce/ přijdou potvrzovací údaje o registraci – 
potvrďte – DOKONČIT REGISTRACI  
 
5. poté musíte dítě přihlásit do daného kroužku při ZŠ Dukelská Strakonice – 
zadat do prohlížeče:  
 
a/ http://www.sportongo.com/recruitment/1029  
kroužek náboru florbal – přihlásit e-mail dítěte + heslo /část vlevo/ - klikněte – 
přihlásit se  
b/ http://www.sportongo.com/recruitment/1028  
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kroužek náboru stolní tenis – přihlásit e-mail dítěte + heslo /část vlevo/ klikněte 
– přihlásit se  
c/d/ http://www.sportongo.com/recruitment/1026  
kroužek náboru atletický víceboj – přihlásit e-mail dítěte + heslo /část vlevo/ 
klikněte – přihlásit se  
 
Po přihlášení a po zaplacení příspěvku za zvolený kroužek obdržíte od Základní 
školy potvrzení /voucher/ pro VZP.  
Případné dotazy zodpoví: Mgr. Petr Martínek tel. 603 854 850 
 


