- UiTPAS in Mortsel -

WAT?

PUNTEN GESPAARD?

WELKE VOORDELEN?

WAAR KOPEN OF AFHALEN

De UiTPAS is een spaarkaart. Telkens je deelneemt aan
een UiT-activiteit, spaar je punten. De UiTPAS is ook een
voordeelkaart. Je ruilt je punten in voor extra voordelen.
Dat kan in Mortsel en in andere UiTPAS-steden.
De UiTPAS is persoonlijk en onbeperkt geldig. Je betaalt
5 euro per persoon. Je kan een UiTPAS kopen voor elk
gezinslid.

Je ruilt deze om voor verschillende voordelen:
> Twee jetons voor drank/eten tijdens
Mortsel sma(a)kt! of Mortsel wintert! (8 punten)
> Een rol pmd-vuilniszakken (8 punten)
> Een stappenteller (8 punten)
> Een gratis zwembeurt (9 punten)
> Een draagtas (10 punten)
> Een rondleiding in de Mark Liebrecht Schouwburg
(20 punten)
> Een gratis ticket bij een betalend ticket uit
het programma van vrije tijd (30 punten)
> Een ontmoeting met een artiest (30 punten)
> Een gratis cursusreeks pc of tablet (50 punten)
> Een infosessie tuin (50 punten)

Heb je een Mortselse UiTPAS gekocht? Welkom dan!
Je krijgt meteen een aantal voordelen:
> Drie punten op je UiTPAS
> UiT-korting voor podium (vroeger Vriendenpas)
> UiT-korting voor kinderen (vroeger Grabbelpas en
Swappas)
> Je kiest één van de volgende welkomstgeschenken:
> Een notitieboekje met balpen
> Een set van 3 postkaarten
> Een ﬂuohesje

De UiTPAS is vanaf 1 maart 2020 verkrijgbaar op
verschillende locaties in Mortsel.
> Stadsonthaal, Stadsplein 2
> Onthaal Meerminnecampus, Meerminne 6
> Bibliotheek, Eggestraat 32
> Zwembad Den Bessem, Liersesteenweg 15
> Onthaal Welzijn, Deurnestraat 57
> Academie voor Muziek, Woord en Dans,
Eggestraat 13
> Academie voor Beeldende Kunst, Lieven
Gevaertstraat 52
> En op deze evenementen: Buitenspeeldag, Mortsel
loopt!, FortBom, Jaarmarkt, Mortsel sma(a)kt!, Mortsel
wintert!, Voel je thuis-feest en Verwendag Bibliotheek.

PUNTEN SPAREN, VOORDELEN
OPNEMEN EN KORTINGEN

ZEKER MEEBRENGEN

WELKE ACTIVITEITEN?
Je kan je UiTPAS gebruiken als je gaat zwemmen, als je
naar een voorstelling in de Mark Liebrecht Schouwburg
gaat of als je kinderen deelnemen aan een activiteit in
JOC Centraal. Je kan je UiTPAS ook gebruiken als je
een cursus volgt in Zaal ‘t Parkske. In de UiT in Mortselkalender vind je het overzicht van alle activiteiten
waarvoor je punten kan sparen, handig aangeduid met
-logo.
het

Breng je identiteitskaart en bankkaart mee (enkel
bancontact). Als je voor je partner of je kinderen ook
een UiTPAS wilt aankopen, breng je hun identiteitskaart
of Kids-ID mee.
Voor een gratis UiTPAS met kansentarief breng je
een recent attest verhoogde tegemoetkoming ziekenfonds (maximaal 1 maand oud) mee of een attest
schuldbemiddeling van je bemiddelaar.

Dit kan vanaf 30 maart. Op volgende locaties vind je
een spaarzuil, waar je je UiTPAS scant:
> Onthaal Meerminnecampus, Meerminne 6
> Bibliotheek, Eggestraat 32
> Zwembad Den Bessem, Liersesteenweg 15
> Academie voor Muziek, Woord en Dans,
Eggestraat 13
> Meerminnecampus, Meerminne 6,
mobiele zuil bij activiteiten
> Mobiele zuil, bij activiteiten van vrije tijd

UITPAS MET KANSENSTATUUT

MEER INFO

Je hebt recht op een gratis UiTPAS en op 80% korting
bij deelname aan Mortselse UiTPAS-activiteiten als je
inwoner van Mortsel bent en
> je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming of
> je in actieve begeleiding bent bij het OCMW of
> je in schuldbemiddeling bent bij een erkend
bemiddelaar.

> Over de UiTPAS:
Stadsonthaal • Stadsplein 2 • Mortsel
03 444 17 17 • onthaal@mortsel.be
www.mortsel.be/uitpas
> Over het kansenstatuut:
03 443 06 80 • welzijn@mortsel.be
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