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SKiMU PACK 2018/2019
Výhodná nabídka lyžování a zábavy pro ubytované rodiny s dětmi v Malé Úpě a okolí.

Zakoupením balíčku SKiMU Pack získáte:
• Skipas až na 7 dní (podle délky pobytu).
• Děti lyžují už od 400 Kč a junioři od 900 Kč za týden.
• Parkování ZDARMA po celou dobu pobytu.
• Vybraná sportoviště ve SKiMU Sport Centru ZDARMA
(badminton/tenis, ricochet od 9.00 do 15.00 – rezervace nutná na tel.: +420 499 111 024)

• Večerní lyžování (každou středu od 18.00 do 21.00, doprava zajištěna skibusem).
• Jednodenní program ve SkiResortu Černá Hora – Pec:
Jednodenní skipas do SkiResortu Černá Hora – Pec.
Jedna návštěva Relax centra (vířivka, bazén) v hotelu Omnia **** v Janských Lázních.

• Slevy na služby:
10% SLEVA v půjčovně SKiMU AKTIV
50% SLEVA na dětské závody, carvingový čtvrtek a freestyle pátek
10% SLEVA na lyžařskou školu POMESKI

Požadavky:
•
•
•

Ubytování u SKiMU Partnerů v Malé Úpě.
Zakoupení SKiMU Pack na jedné z pokladen SKiMU (8.30–16.00) nebo online na
http://www.skimu.cz/cenik/skipasy/skimu-pack
Vratná záloha na každý skipas je 100 Kč.
Upozorňujeme návštěvníky, že skipasy jsou nepřenosné na jinou osobu.
Odbavovací prostor je monitorován kamerovým systémem.
Držitel přeprodaného nebo přeneseného skipasu

Ceník:
Máte 3 a více dětí? Ke každému rodinnému SKiMU Pack lze přikoupit dětské
a juniorské s 50% SLEVOU Více informací na tel.: +499 111 024
Varianty SKiMU Pack

Až na 7 dní

**
*
**

**

***

***
2+1+1 SKiMU Pack Rodinný s juniorem ***

**

Rodinné jízdenky se vztahují pouze na vlastní děti (před nákupem skipasů nutné předložit občanský průkaz nebo cestovní pas).
*) Přenosný SKiMU Pack Předškoláci je určen pro rodinu s dítětem mladším 6 let 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.
**) Dětská cena platí pro děti narozené v roce 2009 a mladší. Cena pro seniory platí pro narozené v roce 1954 a starší.
***) Juniorská cena platí pro děti narozené v letech 2006 až 2009.
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 6 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.

Jak získat SKiMU PACK?
1. ON-line
A) Máte-li svoji čipovou kartu, můžete ji aktivovat online na eshopu. A ráno po příjezdu můžete rovnou na svah.
B) Nemáte-li svoji čipovou kartu
U SKiMU Parnera: Při příjezdu ke svému SKiMU Partnerovi (distributor čipových karet) zažádáte o čipovou kartu.
Kartu aktivujete pomocí online shopu na vámi vybraný SKiMU PACK a ráno lyžujete bez front u pokladen.
SKiMU Partner

ubytování

čipová karta

objednávka online

a zítra rovnou na lyže!

Doma: SKiMU PACK si můžete objednat i online na eshopu a čipovou kartu si vyzvednete na pokladnách
SKiMU v Malé Úpě.

2. Vyplněný formulář předejte na pokladně.

Více na www.skimu.cz/zima/skimu-pack

SKiMU Pack bude vystaven na Vaše jméno.
Bez vyzvání předložte občanský průkaz ke kontrole uvedených údajů. 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.

Formulář

1) Vyplňte počet SKiMU Pack
PRO JEDNOTLIVCE

Pro nákup SKiMU PACKU v pokladně

PRO RODINY

SKiMU Pack Dospělý

SKiMU Pack Rodinný s dítětem (2+1)

SKiMU Pack Dítě (do 10 let)

SKiMU Pack Rodinný s juniorem (2+1)

SKiMU Pack Senior (nad 65 let)

SKiMU Pack Rodinný s dítětem (2+2)

SKiMU Pack Předškoláci – přenosný

SKiMU Pack Rodinný s juniorem (2+2)
SKiMU Pack Rodinný s juniorem
a dítětem (2+1+1)

2) Vyberte počet dní lyžování
Lyžování od–do:

—

3) Doplňte informace o všech držitelích včetně dětí.

(Platí i pro SKiMU Pack Předškoláci, kde je nutné vyplnit oba rodiče i dítě).

Jméno

Příjmení

Rok narození

Kontaktní e-mail pro informace o objednávce:

4) Parkovací karta
Kupuji minimálně 2 dospělé, 1 dospělý a 2 dětské
nebo rodinný SKiMU Pack (neplatí pro SKiMU Pack
Předškoláci - přenosný) a chci parkovací kartu ZDARMA.

SPZ auta:

5) 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.

