
Všeobecné obchodní podmínky

SKiMU Vertical

Pořadatel akce
1. Pořadatelem akce je společnost SKIMU, a.s., se sídlem Praha 5, Nábřežní 87, PSČ 150 00, IČ: 

28211073, DIČ: CZ28211073, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 13278 (dále „SKIMU“).

Doba a místo konání akce
2. Akce začíná dnem 24. 12. 2016 a končí dnem 30. 3. 2017.
3. Akce probíhá ve ski areálu Malá Úpa (dále „SKiMU“) v obci Malá Úpa, okres Trutnov.
4. Provoz na sjezdových tratích ani vlecích není touto soutěží omezen.

Účast v akci
5. Akce se může zúčastnit každá fyzická osoba (dále „držitel“) vyjma zaměstnanců R.O.D. Stav, 

zaměstnanců SKiMU a jejich rodinných příslušníků. Dále se nemohou zúčastnit ti, kteří skipas 
sami nezakoupili, ale získali jej jako odměnu za účast v soutěži nebo jiným způsobem.

Průběh akce
6. Akce SKiMU Vertical (dále „soutěž“) se může zúčastnit pouze vlastník skipasu zakoupeného 

ve Ski areálu Malá Úpa v období trvání akce. Neplatí pro vlastníka skipasu, který jej získal jiným 
způsobem než jeho zakoupením ve Ski areálu Malá Úpa.

7. Prostřednictvím registrace na webové stránce Skiline (http://www.skiline.cc) a zápisem čísla 
uvedeného na skipasu vlastník zjistí počet najetých výškových metrů, počet najetých kilomet-
rů, počet jízd na vleku celkem.

8. Registrací na webovou stránku Skiline a zápisem čísla uvedeného na skipasu se vlast-
ník zapíše do tabulky Top 100 na webové stránce Skiline (http://www.skiline.cc/
myTop100#resortLinkName=skimu), a to na základě počtu najetých výškových metrů.

9. Při účasti v soutěži je nutné dodržet základní pravidla. Jejich nesplnění je důvodem 
k vyloučení ze soutěže.

 a) Účastník soutěže nesmí opustit vlek (kotva, poma) během jízdy k výstupišti.
 b)  Účastník soutěže nesmí půjčovat skipas další osobě (ad. Bod 14 v části Další pod-

mínky)
 c)  Účastník soutěže nesmí svým chováním, tedy svou jízdou, omezovat nebo ohro-

žovat ostatní účastníky provozu na sjezdovce.
10. Soutěž je rozdělena do dvou kol. V prvním kole uspěje každý lyžař, který najede 5000 a více 

výškových metrů. Lyžaři, kteří splní tuto limitní hranici, postupují do finálového kola, které bude 
vyhlášeno v průběhu sezóny a proběhne na sjezdovce Pomezky.

11. Teprve finálové kolo určí vítěze. Zvítězí ten soutěží, který během dne Finále SKiMU Vertical 
najede nejvíce výškových metrů.

12. V případě, že ve finálovém kole najedou finalisté stejný počet výškových metrů, bude o vítězi 
rozhodovat počet najetých metrů v předkole finále. Pokud i tam bude shoda, tak o vítězi roz-
hodne los.

13. Soutěž bude rozdělena do dvou kategorií, na mužskou a ženskou. V každé kategorii budou jako 
vítězné prohlášeny první tři pozice.

14. Na webových stránkách SKiMU (http://www.skimu.cz) bude zveřejněn žebříček Top 10, který 
vychází z žebříčku na webových stránkách Skiline.

15. Výherci soutěže získají věcný dar věnovaný sponzorem soutěže, společností Suunto.



Další podmínky
16. Počet registrací skipasů na jedno jméno není omezen. V jeden den je možné zaregistrovat pou-

ze jeden skipas na jedno jméno.
17. Skipas je v podobě zálohované bezdotykové čipové karty. Vratná záloha na každý skipas je 

100 Kč. Držitelé mohou vrátit čipovou kartu v jakýkoliv den v období zimní sezóny 2016/2017 
na jakoukoliv pokladnu ve ski areálu Malá Úpa. Záloha na skipas jim bude vrácena v plné výši, 
pokud bude vrácena nepoškozená a funkční karta.

18. Skipas je možné použít na všech lyžařských tratích ve SKiMU.
19. Skipas je nepřenosný a je platný pouze s průkazem totožnosti. Skipas je oprávněna užívat pou-

ze osoba, na jejíž jméno byl skipas vydán. V případě kontroly je držitel povinen předložit pově-
řenému zaměstnanci SKiMU platný doklad totožnosti.

20. Držitel nemá nárok na vrácení zaplacené sumy nebo alikvotní částky a jiné formy odškodnění 
v případě ztráty nebo odcizení skipasu a jeho následném zablokovaní. Pořadatel neodpovídá za 
zneužití, zcizení nebo jiné neoprávněné nakládání se skipasem.

21. Účast v této akci je dobrovolná. Účastí na akci je současně vysloven souhlas s jejími pravidly 
a podmínkami. Účastí na akci se držitel zavazuje dodržovat její pravidla.

22. Pořadatel si vyhrazuje právo akci přerušit, zkrátit, prodloužit, ukončit či jakkoliv měnit pravidla 
akce, a to i bez udání důvodu. Vymáhání účasti na akci soudní cestou je vyloučeno.

Ochrana osobních údajů
23. Držitel vyplněním údajů do formuláře na webové stránce www.skiline.cc za účelem zařazení do 

soutěže dává společnosti SKIMU a tím i SKiMU výslovný souhlas se zpracováním osobních úda-
jů, kterými jsou údaje vyplněné do formuláře. Tyto osobní údaje budou zpracované pro účely 
vydání skipasu a kontroly oprávněnosti použití skipasu. Držitel souhlasí také s tím, aby společ-
nost SKIMU. a tím i SKiMU sami anebo prostřednictvím pověřeného zprostředkovatele zazna-
menalo osobní údaje do elektronické formy, aby osobní údaje v písemné nebo v elektronické 
formě uchovávali, shromažďovali, uspořádávali, vyhledávali, prohledávali, využívali, kombinova-
li a používali pro potřeby přímého marketingu a informovali o novinkách, aktualitách, zprávách 
a akcích společnosti SKIMU a tím i SKiMU a jejich partnerů v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. 
o ochraně osobních údajů, v platném znění. Držitel také dává souhlas k elektronickému zasílání 
e-mailů, které se budou týkat výše uvedeného účelu. Kdykoliv může svůj souhlas zrušit stejně 
tak jako požádat o poskytnutí informace o rozsahu uložených osobních údajů na základě písem-
ného oznámení, zaslaného společnosti SKiMU na adresu info@skimu.cz.

Tato pravidla vstupují v platnost dnem 1. 12. 2016.


