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Základní informace o Evropské kartě mládeže EYCA 
 

→ Jedná se o mezinárodní identifikační průkaz pro děti a mládež (studenty i nestudenty) ve věku 5–30 let; 
→ držitelé čerpají slevy na cestování, dopravu, ubytování, stravování, ale také v oblastech vzdělávání, 

kultury, sportu, služeb nebo nakupování; 
→ v ČR zatím asi 20 000 držitelů karet; 
→ asi 1200 slev a výhod k využití; 
→ 4 000 0000 držitelů; 
→ 60 000 slev ve 36 evropských zemích; 
→ kartu je možné využít jako průkaz totožnosti pro děti mladší 15 let; 
→ v ČR provozuje karty Česká rada dětí a mládeže. 

 

Jak karta funguje 
 
Náležitosti: Jedná se o průkaz velikosti kreditní karty, opatřený 
následujícími prvky: 

→ Jméno a PŘÍJMENÍ držitele; 
→ datum narození držitele ;     
→ fotografie držitele o velikosti cca 3x2 cm; 
→ platnost karty (1 rok od vystavení);  
→ číslo karty; 
→ Logo EYCA (u věkové skupiny 5 – 30 let); 

 

Běžná cena: 100 Kč; děti od 5 do 14 let 50 Kč 

Jak využít kartu jako členskou kartu 
 
Pokud se nějaké sdružení, spolek či škola rozhodne využít kartu EYCA jako kartu členskou, získá tyto výhody: 
 

→ karty mohou být vyrobeny i pro držitele starší 30 let (tyto karty však budou bez loga EYCA); 
→ cena karet může být výrazně nižší, než je běžná cena (závisí na celkovém objednaném množství); 
→ karta může mít vlastní grafickou podobu; 
→ karta nemusí být vydávána jen na jeden rok (místo toho může být ročně validována pomocí známek); 
→ karta může obsahovat další prvky (čip, magnetickou pásku, čárkový kód atp.); 
→ zprostředkovatel může získat finanční odměnu např. na pokrytí administrativních nároků spojených 

s agendou karet (výše odměny závisí na celkovém objednaném množství). 

 
 


