SKiMU LYŽÁK

2021/2022

Získejte slevu až 60% na 5denní skipas!
A

NOVINK

Lyžařský výcvik přímo pod Sněžkou v Malé Úpě a za skvělé ceny.

skipas!
Střídavý

VEDLEJŠÍ

TOP

4. 12. 2021 - 24. 12. 2021 / 20. 3. 2022 - 31. 3. 2022

25. 12. 2021 - 19. 3. 2022

Děti do 12 let

Studenti do 25 let

Střídavý

Děti do 12 let

Studenti do 25 let

Střídavý

4 ze 6 dnů

1 500

1 880

2 070*

1 800

2 250

2 480*

5 dnů

1 670

2 090

2 300*

2 000

2 500

2 750*

6 dnů

1 900

2 380

2 620*

2 290

2 860

3 150*

*Střídavý skipas je možné střídat mezi dvěma žáky/studenty. Monitorovací systém ukládá dvě osoby. Při zneužití bude skipas zablokován.
Dítě do 12 let - rok narození 2010 a mladší. / Student do 25 let – rok narození 1997 a mladší (ISIC karta)

• Až 6 denní skipas

Požadavky:

• Na každých 10 žáků má 1 instruktor skipas ZDARMA

• Minimálně 20 žáků.

• Slalomový svah (nutno předem objednat)

• Pro získání skipasů je nutné předložit jmenný seznam žáků včetně podpisu
ředitele a razítka školy.

• Službu Diskotéka (možnost uspořádat si vlastní diskotéku
ve SKiMU House, po domluvě s obsluhou)

• Službu „Závody“ (předtištěné diplomy, zapůjčení slalomových tyčí
a závodních čísel, nebo možnost využít slalomového svahu)
Provoz areálu se řídí provozními a přepravními podmínkami. Ceny jsou uvedeny včetně
DPH. Práva na změnu v důsledku tiskové chyby, překlepu či jiné změny vyhrazena.
Odbavovací prostor je monitorován kamerovým systémem. Skipas je nepřenosný
i mezi žáky jedné třídy. Při zjištění porušení zákazu budou znehodnoceny
skipasy celé skupiny. Neplatí pro Střídavý skipas.

• Potvrzené prohlášení o nepřenosnosti skipasů. Skipas je nepřenosný
i mezi žáky jedné třídy. Při zjištění porušení zákazu budou znehodnoceny
skipasy celé skupiny.
• Škola musí být ubytována u SKiMU Partnera.
• Záloha na každý skipas 100 Kč.
• Zákazník je povinen dodržovat veškerá opatření a podmínky stanovené
mimořadnými opatřeními vydanými orgány státní správy v rámci výskytu
onemocnění Covid 19.

Působnost:
Toto poučení se vztahuje na cestující, kteří jsou oprávněnými držiteli platného jízdního dokladu, tj. kterým byla dopravcem prodána jízdenka s cenou pro školní skupiny
Podmínky přepravy:
Držitel jízdenky souhlasí, že je povinen dodržovat Přepravní a obchodní podmínky a Přepravní podmínky a lyžařských vlecích Ski Areálu Malá Úpa, dbát pokynů obsluhy a řídit se dle jednotlivých
doprovodných informačních piktogramů.
Prohlášení:
1) Odpovědná osoba svým podpisem potvrzuje, že je seznámena s podmínkami užívání jízdenky, rovněž si je plně vědoma důsledků spojených s jejich případným porušením.
2) Odpovědná osoba prohlašuje, že se při nákupu jízdního dokladu seznámil s Informacemi o zpracování osobních údajů (“Zádady zpracování osobních údajů”, tzv. GDPR, které jsou v plném znění
ke stažení na www.skimu.cz) ze dne 1.9.2018 a bere na vědomí, že Dopravce bude za účelem plnění povinností z přepravní smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje zaznamenané do software jízdního
dokladu a/nebo jím jinak uvedené, v souladu s nimi.

Informace o zpracování osobních údajů:
Obchodní společnost :SKIMU, a.s. IČ: 282 110 73, se sídlem Nábřežní 87, 150 00, Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze , oddíl B vložka 13278 (dále jen „správce“ nebo
„Obchodní společnost SKIMU a.s.“) ) tímto v souladu s ustanovením článku 12 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 účinného od 25. 5. 2018 informuje své zákazníky o zpracování
jejich osobních údajů v případě, že využijí jejich služeb.
1. Osobní údaje
Správcem budou zpracovávány Vaše osobní údaje - fotografi e při průchodu turniketem, název
organizace, IČO, e-mail, dále jen („osobní údaje“)
2. Účel zpracování
Účelem zpracování osobních údajů je plnění právních povinností správce vyplývajících z obsahu
přepravní smlouvy mezi Vámi jako zákazníkem a správcem jako přepravcem, a plnění právních
povinností správce vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.
3. Příjemci osobních údajů
Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů
správce může v odůvodněných případech předat orgánům činným v trestním řízení.
4. Povinnost poskytnout osobní údaje
Osobní údaje je nezbytné správci poskytnout za účelem plnění práv a povinností vyplývajících z
obsahu přepravní smlouvy.
5. Doba zpracování
Osobní údaje mohou být správcem zpracovávány po dobu nezbytnou k plnění práv a povinností
vyplývajících z přepravní smlouvy, případně po dobu nezbytně nutnou k vyřešení sporů majících
svůj původ v uzavřené přepravní smlouvě.
6. Poučení subjektu údajů Společnost Skimu a.s. informuje své zákazníky, že mají právo:
a) získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se jich týkají, přístup k těmto osobním
údajům a k následujícím informacím: účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci

nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci
ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích, plánovaná doba, po kterou budou osobní
údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, existence
práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo
omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právo podat stížnost
u dozorového úřadu.
b) aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se jich týkají.
S přihlédnutím k účelům zpracování mají právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i
poskytnutím dodatečného prohlášení.
c) aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jich týkají, a Správce má
povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
zákazník odvolá souhlas a není zde jiný legální titul pro jejich zpracování, osobní údaje byly
zpracovány protiprávně, osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené
v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.
d) Aby Správce omezil zpracování jejich osobních údajů, pokud popírají jejich přesnost na dobu
ověření této skutečnosti Správcem, zpracování je protiprávní, a Správce žádají místo výmazu o jejich
omezené zpracování, údaje již nejsou potřebné pro účel zpracování, avšak potřebuji je pro určení,
výkon nebo obhajobu právních nároků.
e) Aby Správce na jejich žádost předal jejich osobní údaje jiné mu jimi určenému Správci.
f) Vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů u Správce.
g) v případě pochybností o tom, zda jsou ze strany Správce zpracovávány jejich osobní údaje
ve smyslu výše uvedených právních předpisů obrátit se jak na Správce, tak na Úřad pro ochranu
osobních údajů.
V Malé Úpě dne 1. 9. 2020

Svým podpisem stvrzuji pravdivost uvedených dat, přijímám slevu a souhlasím a všeobecnými podmínkami ski areálu SKiMU.

Datum

Podpis ředitele školy

Razítko školy

Vypište seznam účastníků lyžařského kurzu, případně přiložte vlastní
seznam opatřený podpisem ředitele školy a razítkem školy.
Jméno

Příjmení

Rok narození

Státní příslušnost

Potvrzení o bezinfekčnosti*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
* Platný certifikát, na vyžádání k předložení ke kontrole. Děti do 12 let - nemusí se prokazovat o bezinfekčnosti. 12 - 18 let - bezinfekčnost OTN,
nad 18 let - bezinfekčnost ON (aktulání požadavky se mohou měnit v závislosti na změny schválené státními orgány).

Název školy:
Odpovědná osoba:
E-mail:
Telefon:
„Čestně prohlašuji, že veškeré údaje uvedené shora v tomto objednávkovém formuláři jsou správné a úplné, a že přiložené doklady prokazující splnění platných
a účinných podmínek mimořádných opatření orgánů státní správy v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19, jsou pravé, platné, správné a úplné, a že mi
jednotlivé osoby uvedené v tomto objednávkovém formuláři udělily svůj souhlas s předáním těchto jejich údajů a dokladů provozovateli, za účelem provedení
kontroly, které je mu uložena příslušnými mimořádnými opatřeními orgánů státní správy v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19.“

Datum

Podpis ředitele školy

Razítko školy

