
Spróbujcie jazdy na nartach wprost pod Śnieżką na nowych trasach narciarskich, które są 
przeznaczone zarówno dla początkujących, jak i dla zaawansowanych narciarzy. Jako szkoła 
uzyskacie aż 45% ZNIŻKĘ na skipass 5-dniowy.

Co zyskujecie:
• Aż 7-dniowy skipass
• Na każdych 10 uczniów 1 DARMOWY skipass dla instruktora
• Stok slalomowy (trzeba zamówić z wyprzedzeniem)
• Usługę Dyskoteka (możliwość zorganizowania własnej dyskoteki 

w SKiMU House, w porozumieniu z obsługą)
• Usługę „Zawody“ (wstępnie wydrukowane dyplomy, wypożyczenie 

tyczek slalomowych i numerów dla zawodników, oraz możliwość 
skorzystania ze stoku slalomowego)

• Zniżki na usługi szkoły narciarskiej:
• 50% ZNIŻKA na naukę dla grupy 10 uczniów
• 30% ZNIŻKA na wypożyczenie sprzętu na 5 dni + 2 dni ZA DARMO

Skipass 
czasowy

Standard
2. 1. 2018 — 2. 2. 2018

10. 3. 2018 — 16. 3. 2018

TOP 
25. 12. 2017 — 1. 1. 2018 

3. 2. 2018 — 9. 3. 2018

Poza sezonem
do 24. 12. 2017
od 17. 3. 2018

Uczniowie  
od 10 lat

Uczniowie  
do 10 lat*

Uczniowie  
od 10 lat

Uczniowie  
do 10 lat*

Uczniowie  
od 10 lat

Uczniowie  
do 10 lat*

4 dni z 6 1 460 CZK 1 020 CZK 1 780 CZK 1 240 CZK 1 220 CZK 860 CZK

5 dni 1 620 CZK 1 110 CZK 1 970 CZK 1 350 CZK 1 350 CZK 930 CZK

6 dni 1 680 CZK 1 170 CZK 2 040 CZK 1 420 CZK 1 400 CZK 980 CZK

7 dni 1 740 CZK 1 230 CZK 2 120 CZK 1 500 CZK 1 450 CZK 1 030 CZK

 *) Ceny dotyczą uczniów urodzonych w roku 2008 lub później.

Wymogi:
• Co najmniej 20 uczniów.
• W celu uzyskania skipassu trzeba okazać imienną listę uczniów włącznie z podpisem dyrektora oraz pieczątką szkoły.
• Potwierdzona deklaracja o nieprzenośności skipassów. Skipass jest nieprzenośny także między uczniami jednej klasy. 

W wypadku odkrycia naruszenia tego zapisu, zostaną unieważnione skipassy całej grupy.
• Grupa musi być zakwaterowana u Partnera SKiMU.
• Kaucja za każdy skipass wynosi 100 CZK.

Skipassy są dostępne u Partnerów SKiMU. Więcej informacji uzyskacie w miejscu Waszego zakwaterowania.

Więcej informacji na www.skimu.pl.
Na terenie kompleksu obowiązuje regulamin eksploatacji i transportu. Ceny są podane włącznie z VAT. Prawo do zmian zastrzeżone. 
Przy reklamacji trzeba okazać rachunek.

Jesteście szkolną klasą i zamierzacie wybrać się w tym roku szkolnym 
na kurs narciarski? Chcielibyście spróbować czegoś nowego, ale nie 
wiecie, dokąd wyruszyć?

O s t r z e g a -
my gości, że 
sk ip ass ów 
nie można 
p r z e n o s i ć 

na inną osobę. Przestrzeń bi-
letowa jest monitorowana 
przez system kamer. Posiada-
cz odsprzedanego lub przenie-
sionego skipassu ryzykuje, że 
jego skipass zostanie zabloko-
wany.
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Proszę podać listę uczestników kursu narciarskiego, ewentualnie dołączyć własną listę opatrzoną podpisem dyrektora szkoły i pieczątką szkoły.

Imię Nazwisko Rok urodzenia

Podpis dyrektora szkoły Pieczątka szkoły

Swoim podpisem potwierdzam prawdziwość podanych informacji, przyjmuję zniżkę i akceptuję ogólne warunki kompleksu narciarskiego SKiMU.

Nazwa szkoły:

Osoba odpowiedzialna:

Telefon:

E-mail:


