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Aktuálně v ICM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z webu ICM 

Důležité změny v podmínkách 

vystavování průkazů ISIC! 

S novým akademickým rokem 

přichází od září i podstatné změny 

ve vystavování karet ISIC. 

1) Nová žádost 

Od 1. září 2019 Vám na pobočkách 
vydají průkaz ISIC pouze pokud 

předložíte novou aktualizovanou a 

vyplněnou žádost. Najdete ji jak na 
internetu na oficiálních webových 

stránkách isic.cz tak také v příloze 

tohoto článku. Na jinou než tuto 

žádost Vám průkaz ISIC od září již 

nemůže být vystaven. 

2) Potvrzení o studiu musí být 

součástí nové vyplněné žádosti 

Další velká změna se týká potvrzení 
o studiu. Dosud bylo možné 

akceptovat potvrzení o studiu na 

samostatném papíře pouze 

přiloženém k vyplněné žádosti o 
vystavení průkazu. I toto se od 1. 

září 2019 změní. Nově již nebude 

možné akceptovat samostatné 

potvrzení o studiu, ale pouze 

potvrzení školy uvedené přímo ve 

vyplněné žádosti.   

3) Doklad totožnosti dítěte při 

vystavování průkazů ISIC Scholar 

Při výdeji průkazů ISIC Scholar 

bude od září vyžadován od 

zákonného zástupce také doklad 

https://www.isic.cz/o-nas/dokumenty-ke-stazeni/zadosti/
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totožnosti dítěte, pro které se průkaz 

vystavuje. Jako doklad může být 

akceptován pas, občanský průkaz, 

rodný list nebo kartička pojištěnce. 

Dítě by navíc mělo být přítomno při 

vystavování karty kvůli kontrole 

aktuálnosti vzhledu na předložené 

fotografii.  

Nezapomeňte také! Do 31. 8. 2019 

vystavujeme průkazy ISIC pouze s 

platností do konce roku 2019 a po 

předložení potvrzení o studiu za 

akademický rok 2018/19. Nové 

průkazy na akademický rok 

2019/20 s dobou platnosti do 

prosince 2020 začneme vystavovat 

až od 1. září 2019. 

  

Žádost o průkaz: 

zadost_o_prukaz 

Zdroj: NICM, https://www.isic.cz/ 

Další články zde:  

https://icm.turnov.cz/  

 

Další aktuality z knihovny 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://icm.turnov.cz/wp-content/uploads/2019/08/zadost_o_prukaz.pdf
http://nicm.cz/dulezite-zmeny-v-podminkach-vystavovani-prukazu-isic
https://icm.turnov.cz/
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Kam za kulturou? 

Úterý 27. 8. 2019 

Muzeum Českého ráje  

Před Kamenářským domem 

Den s mineralogem 

Od 9:00 do 17:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pondělí 26. 8. 2019 

Letní kino 

Od 21:00 

Anna 

 

Čtvrtek 29. 8. 2019 

Letní kino 

Od 21:00 

Přes prsty 

 

http://www.muzeum-turnov.cz/akce/den-s-mineralogem-zazitkovy-program-pro-deti/?zobrazit=
http://www.kcturnov.cz/anna
http://www.kcturnov.cz/pres-prsty
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Pátek 30. 8. 2019 

Před KC Střelnice 

Turnovské léto 2019 

Od 19:00 

FD Band 

 

Pátek 30. 8. 2019 

Letní kino 

Festival na Jizeře 

Od 19:30 

Jaroslav Uhlíř 

 

 

 

 

Sobota 31. 8. 2019 

Před KC Střelnice 

Turnovské léto 2019 

Od 19:00 

John Lennon & Yoko Ono – Double 

Fantasy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kcturnov.cz/fd-band-3517
http://www.kcturnov.cz/jaroslav-uhlir
http://www.kcturnov.cz/john-lennon-amp-yoko-ono-double-fantasy
http://www.kcturnov.cz/john-lennon-amp-yoko-ono-double-fantasy
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Další doporučené odkazy: 

Dům přírody Českého ráje 

http://www.dumprirody.cz/ceskyraj/  

Hrad Valdštejn 

http://www.hrad-valdstejn.cz/dre-

cs/  

Městská knihovna Antonína 

Marka 

https://knihovna.turnov.cz/  

Muzeum Českého ráje 

http://www.muzeum-turnov.cz/  

Zámek Hrubý Rohozec 

https://www.zamek-

hrubyrohozec.cz/cs  

Žlutá ponorka 

https://www.ponorkaturnov.cz/  

 

http://www.dumprirody.cz/ceskyraj/
http://www.hrad-valdstejn.cz/dre-cs/
http://www.hrad-valdstejn.cz/dre-cs/
https://knihovna.turnov.cz/
http://www.muzeum-turnov.cz/
https://www.zamek-hrubyrohozec.cz/cs
https://www.zamek-hrubyrohozec.cz/cs
https://www.ponorkaturnov.cz/

