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•  karta slevového systému EUROBEDS (je využívána jako průkaz účastníka KZOZP),
•  příspěvek na úhradu ročního členského příspěvku v partnerské sportovní organizaci,
•  příspěvek na ubytování ve vybrané síti ubytovacích zařízení, spojené s aktivním sportováním
  –  v případě KČT je příspěvek na ubytování nahrazen 

příspěvkem 200 Kč k  úhradě sady 20 kuponů, na které 
bude poskytována sleva ve vybraných zařízeních 
cestovního ruchu (hotely, penziony, koupaliště, 
hrady, divadla a další atrakce),

•  příspěvek na úhradu startovného při aktivní 
účasti na sportovních nebo turistických akcích 
partnerských sportovních organizací, 
zařazených do programu Sportujte s OZP,

•  zdravotní program – očkování proti 
klíšťové encefalitidě,

•  zdravotní program – sportovní prohlídky,
•  příspěvek na sportovní připojištění 

léčebných výloh v celém světě 
u Vitalitas pojišťovny, a.s., 

•  slevy u cestovní kanceláře 
KOVOTOUR PLUS s.r.o.,

•  slevy při nákupu volně prodejných 
zdravotních přípravků 
u internetového obchodu 
Pears Health Cyber, s.r.o. 

KLUB ZDRAVÍ OZP
Výhody poskytované účastníkům Klubu zdraví OZP (KZOZP)

Bližší informace k programům 
Sportujte s OZP a Klub zdraví OZP 

jsou průběžně zveřejňovány prostřednictvím:
– internetových stránek OZP: www.ozp.cz,

– časopisu OZP: BONUS info,
– kontaktních míst OZP: 

• Ředitelství OZP - Praha: Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4, 
infolinka: 261 105 555, modrá linka: 810 800 033,

 fax: 261 105 300, internet: http://www.ozp.cz, 
elektronická podatelna: http://portal.ozp.cz, ozp@ozp.cz. 

• Pobočky OZP jsou v každém krajském městě ČR.

Změna podmínek vyhrazena.

Účastníky KZOZP se mohou 
stát všichni registrovaní členové 
partnerských sportovních organizací 
- pojištěnci OZP, od pěti let věku, 
prostřednictvím odborů, oddílů, 
sportovních klubů nebo sdružení, 
ve kterých jsou registrováni.




