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Jste členem Klubu Alumni UK? Vyzvedněte si svůj průkaz absolventa a využívejte slevy a výhody v rámci UK
i u externích partnerů.

Vybrat si můžete průkaz ze dvou variant:
a. Základní průkaz za jednorázový poplatek 200 Kč.

Můžete čerpat benefity uvedené   zde .
b. Průkaz s licencí ALIVE za jednorázový poplatek 200 Kč + 230 Kč ročně za prodloužení licence.

Můžete čerpat benefity uvedené   zde  + další benefity   licence ALIVE .

Platnost obou verzí průkazu je 9 let. U průkazu s licencí ALIVE je nutné prodloužení licence každý rok.
Seznam výdejních center a jejich otevírací dobu naleznete   zde .

Ještě nejste členem Klubu Alumni?
Registrujte se   zde .
Co je CAS?
Centrální autentizační služba slouží k ověření vaší totožnosti a vztahu k Univerzitě Karlově. Některé univerzitní aplikace
po vás mohou vyžadovat přihlášení přes CAS - např. při rezervaci rekreačních středisek UK.

Přihlašovací údaje do CAS?
Přihlašovací jméno je číslo osoby, které naleznete pod fotografií na svém členském průkazu. Heslo vám bylo
vygenerováno při výdeji průkazu a bylo nutné si ho do 5 dnů změnit. Toto heslo je z bezpečnostních důvodů nutné každý
rok aktualizovat. Těsně před vypršením platnosti hesla posíláme všem informační e-mail o blížící se expiraci hesla.
Věnujte, prosím, této zprávě pozornost a změňte si heslo včas.

Jak získat přihlašovací údaje bez návštěvy výdejního centra?
Potřebujete-li urychleně získat číslo osoby a heslo k přihlášení do některé z UK aplikací, můžete o jeho vygenerování
zažádat v   online poradně , kde je nutné vyplnit údaje, které jste zadali do registračního formuláře Klubu Alumni UK. V
kolonce "Téma dotazu" vyberte "Distanční zápis-získání přístupových údajů".
Heslo Vám bude na základě požadavku do 24 hodin vygenerováno.

Dva průkazy v jednom – pouze pro absolventy Matfyzu
Jste-li členy Klubu Alumni UK a současně máte předplacené devítileté nebo doživotní členství v Matfyz Alumni, můžete
si ve výdejních centrech vyzvednout průkaz absolventa UK s platným kuponem Matfyz Alumni. Tento průkaz s kuponem
vás opravňuje k čerpání výhod obou absolventských spolků současně. Jste členem pouze jednoho z uvedených spolků?
Registrovat se můžete nyní v odkazech níže:

  Registrace do Klubu Alumni UK
  Registrace do Matfyz Alumni

https://ipsc.cuni.cz/IPSC-33.html
https://ipsc.cuni.cz/IPSC-33.html
https://www.isic.cz/prukazy/prukaz-alive/
https://cuni.cz/UK-3249.html
https://is.cuni.cz/webapps/alumni/registration/add/?lang=cs
https://is.cuni.cz/webapps/index.php?controller=porad2querypublic&action=run&apl=sis
https://is.cuni.cz/webapps/alumni/registration/add/?lang=cs
https://www.matfyz.cz/alumni/registrace

