SKiMU Pack

2021/2022

Výhodná nabídka lyžování a zábavy pro ubytované rodiny
v Malé Úpě a okolí. Při nákupu online sleva až 40%.

Zakoupením balíčku SKiMU Pack získáte:
• Skipas až na 7 dní (podle délky pobytu)

• Při nákupu online lyžování
již od 385 Kč/os./den
(čtyřčlenná rodina na 7 dní)

• Jednodenní skipas ve SkiResortu Černá Hora – Pec*
* Pro dítě do 6let je nutné zakoupis skipas ve Skiresortu Černá hora - Pec zvlášť.

• Vstup ZDARMA na veřejné bruslení

• Ušetříte až 40%

• Vstup ZDARMA na vybraná sportoviště v Apartmány Sport
(badminton/tenis, ricochet od 9:00 do 15:00 – rezervace nutná na tel.: +420 499 111 024)

• Změna věkových kategorií

• 10% sleva na půjčení lyžařského vybavení v půjčovně SKiMU
• 10% sleva na výuku s lyžařské škole SKiMU

Ceník SKiMU PACKu

Nákup online
min. 7 dní před příjezdem

Nákup online
do 24:00 před lyžováním

Nákup na pokladně

5 dnů

6 dnů

7 dnů

5 dnů

6 dnů

7 dnů

5 dnů

6 dnů

7 dnů

Dospělý

3 430,-

3 530,-

3 630,-

3 920,-

4 020,-

4 120,-

4 410,-

4 510,-

4 610,-

Dítě

2 400,-

2 500,-

2 600,-

2 744,-

2 844,-

2 944,-

3 087,-

3 187,-

3 287,-

Přenosný rodinný s předškolákem*

4 120,-

4 220,-

4 320,-

4 704,-

4 804,-

4 904,-

5 292,-

5 392,-

5 492,-

2+1

8 780,-

9 080,-

9 380,-

10 040,-

10 340,-

10 640,-

11 290,-

11 590,-

11 890,-

2+2

9 980,-

10 380,-

10 780,-

11 410,-

11 810,-

12 210,-

12 830,-

13 230,-

13 630,-

2+1

9 600,-

9 900,-

10 200,-

10 980,-

11 280,-

11 580,-

12 350,-

12 650,-

12 950,-

2+2

11 320,-

11 720,-

12 120,-

12 940,-

13 340,-

13 740,-

14 560,-

14 960,-

15 360,-

2+1+1

10 800,-

11 200,-

11 600,-

12 350,-

12 750,-

13 150,-

13 890,-

14 290,-

14 690,-

Dítě

Student

Dospělý + dítě + student

Věkové kategorie
Předškolní dítě

Dítě

Student

Senior

Rodinné jízdenky se vztahují pouze na vlastní děti (při nákupu skipasů nutné předložit občanský průkaz
nebo cestovní pas)

NOVĚ

do 6 let vč.
rok narození 2016

*

Přenosný SKiMU Pack Předškoláci je určen pro rodinu s dítětem mladším 6 let (nar. 2016 a mladší) a je přenosný pouze mezi uvedenými rodiči. Pro uplatnění slevy je nutné předložit občanský průkaz nebo cestovní
pas. U dětí je nutné prokázat věk předložením pasu, občanského průkazu rodičů nebo kartičkou pojišťovny.
Držitelé zlevněných skipasů se musí osobně dostavit na pokladnu včetně dětí.

do 12 let
rok narození 2010

do 25 let vč.
rok narození 1997 a mladší
nutno prokázat se ISIC

POZOR: Ve SkiResortu Černá Hora - Pec neplatí skipas ze SKiMU pro dítě do 6 let. Chcete-li využít Váš
SKiMU Pack ve SkiResortu je nutné si pro dítě do 5 let dokoupit dětský lístek SkiResortu. Provoz areálu se
řídí provozními a přepravními podmínkami. Práva na změnu vyhrazena. Při reklamaci je potřeba předložit
účtenku. Slevy se vztahují pouze k osobě vlastnící SKiMU Pack. Vaše osobní údaje budou zpracovány dle
pravidel GDPR, které naleznete na www.skimu.cz

65+
rok narození 1957 a starší

Zákazník je povinen dodržovat veškerá opatření a podmínky stanovené mimořadnými opatřeními vydanými
orgány státní správy v rámci výskytu onemocnění Covid 19.

Jak získat SKiMU PACK?
1. NÁKUP ON-LINE (min. 7 dní před příjezdem)
Nejvýhodnější nákup rodinných skipasů s výhodným baličkem služeb. Lyžujte již od 385 Kč/os/den.
Ušetřete až 3 200 Kč (čtyřčlenná rodina na týden).
Nákup musí proběhnout nejméně 7 dní před příjezdem do Malé Úpy.

Jak na to?
eshop.skimu.cz
Vyberte svůj SKiMU Pack a proveďte platbu. Na email dorazí potvrzení o nákupu, které si uložte.
Vyzvedněte čipové karty.

Kde vyzvednout čipové karty:
K vyzvednutí budete potřebovat potvrzení s QR kodem o nákupu skipasů online
– Automatická pokladna u Centra Hořec
(Horní Malá Úpa 112, zadní vchod, vchod do půjčovny) dostupná 24/7
– Skimu pokladny - otevírací doba 8:00–16:00 h
a ráno rovnou na lyže!

2. NÁKUP ON-LINE (do 24:00 před lyžováním)
Výhodný nákup rodinných skipasů s výhodným balíčkem služeb. Lyžujte již od 436 Kč/os/den.
Ušetřete až 1 600 Kč (čtyřčlenná rodina na týden).
Nákup musí proběhnout do 24:00 před lyžováním
Jak na to?
Vyzvedněte čipové karty u svého ubytovatele
Otevřete eshop.skimu.cz nebo využijte unikátní QR kód u vašeho ubytovatele
Vyberte balíček Skimu Pack, vyplňte čísla čipových karet a proveďte platbu
a ráno rovnou na lyže!

3. NÁKUP NA POKLADNÁCH AREÁLU
Výhodný nákup rodinných skipasů s výhodným baličkem služeb.
Jak na to?
Vyplňte formulář, nechte potvrdit vaším ubytovatelem a odevzdejte při nákupu na pokladně
a ráno rovnou na lyže!

Dejte přednost bezkontaktní platbě kartou

Upozorňujeme návštěvníky, že skipasy jsou nepřenosné na jinou osobu. Odbavovací prostor je monitorován kamerovým systémem.
Držitel přeprodaného nebo přeneseného skipasu se vystavuje riziku zablokování skipasu.

Formulář

Pro nákup SKiMU Packu na pokladně

1) Vyplňte počet SKiMU Pack

Pro jednotlivce

Pro rodiny

SKiMU Pack Dospělý

SKiMU Pack Rodinný s dítětem (2+1)

SKiMU Pack Dítě (do 12 let)

SKiMU Pack Rodinný se studentem* (2+1)

SKiMU Pack Senior (nad 65 let)

SKiMU Pack Rodinný s dítětem (2+2)

SKiMU Pack Předškoláci - přenosný

SKiMU Pack Rodinný se studentem* (2+2)

*Student - do 25 let vč., rok narození 1997, nutno prokázat se ISIC kartou

SKiMU Pack Rodinný se studentem*
a dítětem (2+1+1)

2) Vyplňte počet dní lyžování
Lyžování od–do:

3) Vyplňte informace o všech držitelích včetně dětí.
(Platí i pro SKiMU Pack Předškoláci, kde je nutné vyplnit oba rodiče i dítě).
Jméno

Příjmení

Rok narození

Státní příslušnost

Potvrzení o bezinfekčnosti*

* 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).
„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.“

Jméno a příjmení odpovědné osoby

Datum

Podpis

Kontaktní e-mail k objednávce:

4) Název SKiMU Partnera

Podpis:

Razítko/podpis SKiMU Partnera

Provoz areálu se řídí provozními a přepravními podmínkami. Práva na změnu vyhrazena. Při reklamaci je potřeba předložit účtenku.
Slevy se vztahují pouze k osobě vlastnící SKiMU Pack.

