
CESTOVÁNÍ ZA ZDRAVÍM A DO HOR S RBP

R B P
je tu pro Vás,
jeďte s námi a ušetříte!
Již 14. rokem přichází
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna s nabídkou pro své klienty,
a to s cenovým zpřístupněním dovolenkových a prázdninových pobytů!
Pojištěnci RBP mají možnost strávit krásnou dovolenou v atraktivních
oblastech České i Slovenské republiky a v maďarských termálech a ještě
ušetřit. Stačí si jen vybrat z nabídkového listu rekreačních oblastí a pak
už se jen těšit na báječné dny plné odpočinku podle svých představ!
Slevy se vztahují také na klienty nově registrované k RBP. 

Beskydy
Jeseníky 
Moravský kras 
Jižní Morava
Pálava a Podyjí
Jizerské hory 
Českomoravská vrchovina

Krkonoše 
Střední Čechy
Západní Čechy 
Jižní Čechy 
Lipno
Orlická přehrada
Jižní Slovensko

Střední Slovensko
Západní Slovensko 
Velká Fatra
Liptov
Vysoké Tatry
Maďarsko

AKCE PROBÍHÁ

Více informací na: www.rbp-zp.cz
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Soutěž probíhá od 1. 4. 2018 do 31. 10. 2018 a je určena všem pojištěncům Revírní bratrské
pokladny, zdravotní pojišťovny.
Stačí v uvedeném období vložit fotografii z dovolené na téma: 

- PŘÍRODNÍ ŽIVLY A ÚKAZY NA HORÁCH
- HORY A LIDÉ

www.danter.cz

1. místo - Digitální fotoaparát
2. místo - Horské kolo
3. místo - Sportovní krosna
4.-10.místo - Vitamínové balíčky

Všichni účastníci soutěže zasláním soutěžních fotografií potvrzují souhlas s použitím svých osobních údajů za účelem
reklamy a prezentace RBP ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a s použitím
fotografií v souladu s licenční smlouvou uvedenou na www.rbp-foto.atis.cz.
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny, Danter - reklama a potisk, s.r.o.
a cestovní kanceláře Atis a.s.

1. místo web - Dárkový balíček


