ISIC

ISIC – міжнародне посвідчення особи і статусу особи, що навчається (International
Student Identity Card), створене Міжнародною Конфедерацією Студентського Туризму
(ISTC) в 1956 році під егідою UNESCO, яке має мету – підтримувати співдружність
активних, допитливих, відповідальних студентів. Крім того ISIC – дисконтна карта, яка
надає понад 41 000 знижок і спеціальних пропозицій в 120 країнах світу на транспорт,
проживання, харчування, зв'язок, розваги і покупки. А також це:
- спеціальні
автобусні, залізничні та авіа тарифи
- молодіжні програми міжнародного обміну

- лінія цілодобової телефонної підтримки

- спеціальні тарифи на стільниковий зв'язок

ISIC може поєднувати в собі функції: &quot;ключа&quot; СКУД – системи контролю
управління доступом (на територію ВНЗу), карти для проїзду в транспорті, банківської
платіжної карти, &quot;соціальної карти&quot;, членського квитка, карти для подорожей.
Сьогодні ISIC – єдине офіційно визнане в 120 країнах світу посвідчення особи і статусу
особи, що навчається. Щороку більш ніж 5 мільйонів молодих людей стають власниками
посвідчень ISIC. З 1956 року більше 50 мільйонів студентів було володарями посвідчень
ISIC. Кожні 8 секунд в різних точках світу оформляється новий ISIC. У ряді країн ISIC є
єдиним офіційним посвідченням студента і використовується як документ, що засвідчує
його особу і статус.

ISIC у м. Чернівці можна оформити у профспілці студентів ЧНУ за адресою:
вул. Небесної Сотні, 4В, (позаду гуртожитку №6)
тел. 35-22-44
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+38(095)3391682
+38(097)9143322

Детальніше про міжнародне посвідчення особи і статусу особи
ISIC – єдине
міжнародне посвідчення особи і статусу особи, що навчається. ISIC – це унікальні
студентські привілеї. Будучи одночасно міжнародним студентським і картою
знижок, ISIC відкриває для тебе світ можливостей, недоступний іншим!
ISIC це:

- більше 300 знижок в Києві

- більше 1 000 знижок в Україні

- більше 41 000 знижок в 120 країнах світу

- звільняєш свій гаманець від 95 % інших дисконтних карт, вони тобі просто не
знадобляться

- користуєшся правом на студентські пільги за кордоном: музеї, театри, транспорт і так
далі

- отримуєш допомогу в будь-якому куточку планети: Helpline (+44) 20-8762-8110
цілодобово пільгові тарифи на авіаквитки
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Ти маєш право на ISIC, якщо ти:

- вчишся у школі, ліцею, гімназії та старше 12 років

- студент/аспірант денної або вечірньої форми навчання: університету, інституту,
коледжу, академії, ПТУ.

Для того щоб оформити ISIС, бери з собою

- студентський/аспірантський/учнівський квиток (або документ, який його замінює)

- паспорт або свідоцтво про народження (для іноземних громадян – паспорт іноземця)

- кольорову або чорно-білу фотографію 3х4

- 200 гривень
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ITIC – єдине міжнародне посвідчення, яке підтверджує статус викладача у всьому
світі. ITIC – це унікальне посвідчення, що надає привілеї для викладачів в Україні та
за кордоном. З картою ITIC Вам будуть доступні більшість пільг і знижок, які
отримують користувачі посвідчень ISIC у всьому світі.
ITIC це:

- більше 300 знижок в Києві

- більше 1 000 знижок в Україні

- більше 20 000 знижок в 50 країнах світу

- пільгові тарифи на авіаквитки

- інколи знижки по ITIC можуть не збігатися із знижками по ISIC: детальну інформацію
шукай на сайті www.isic.org.ua

Ви маєте право на ITIC, якщо Ви:

- вчитель школи

- викладач ВНЗу або будь-якої іншої освітньої установи

4/7

ISIC

- тренер або інструктор

Для того, щоб оформити ITIC, візьміть з собою:

- довідку, яка підтверджує факт ведення викладацької діяльності (основне місце роботи)
з назвою навчального закладу

- паспорт

- кольорову або чорно-білу фотографію 3х4

- 200 гривень

IYTC – міжнародне посвідчення для молодих людей віком до 30 років. IYTC – це
унікальне посвідчення, що надає привілеї для молодих людей. Карта IYTC
призначена для тих, хто хоче користуватися знижками і пільгами по ISIC, але вже не
є такими, що вчаться. По IYTC будуть доступна більшість знижок, якими володіють
користувачі посвідчень ISIC. Це те, що тобі потрібно!

IYTC це:
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- більше 300 знижок в Києві

- більше 1 000 знижок в Україні

- більше 25 000 знижок в 90 країнах світу

- пільгові тарифи на авіаквитки

- інколи знижки по IYTC можуть не збігатися із знижками по ISIC: детальну інформацію
шукай на сайті www.isic.org.ua

Ти маєш право на IYTC, якщо тобі:

- до 30 років.

Для того, щоб оформити IYTC, бери з собою:

- паспорт

- кольорову або чорно-білу фотографію 3х4
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- 200 гривень
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