SKiMU
		 LYŽÁK
Jste školní třída a chystáte se v letošním školním roce na lyžařský
výcvik? Chtěli byste zkusit něco nového, ale nevíte kam vyrazit?
Zalyžujte si přímo pod Sněžkou na nových sjezdovkách, které jsou určeny jak pro
začátečníky, tak i pro pokročilé. Jako škola získáte až 45% SLEVU na 5denní skipas
s možností využít další 2 dny lyžování za pouhých 50 Kč.

Co získáte:
•
•
•
•

Až 7denní skipas (6 a 7 den lyžujete jen za 50 Kč)
Na každých 10 žáků má 1 instruktor skipas ZDARMA
Slalomový svah (nutno předem objednat)
Službu „Závody“ (předtištěné diplomy, zapůjčení slalomových
tyčí a závodních čísel, nebo možnost využít slalomového svahu)
• Slevy na služby lyžařské školy:
• 50% SLEVA na výuku (deset dětí, jeden instruktor)
• 30% SLEVA na půjčovnu (půjčovné 5 dní + 2 dny ZDARMA)

Časový skipas

Hlavní sezóna
25. 12. 2014 — 15. 3. 2015

U p ozo r ň u j e me návštěvníky, že skipasy jsou nepřenosné na jinou
osobu. Odbavovací prostor je monitorován kamerovým systémem.
Držitel přeprodaného nebo přeneseného skipasu se vystavuje
riziku zablokovaní skipasu.

Vedlejší sezóna
do 24. 12. 2014, od 16. 3. 2015

Žáci od 10 let

Žáci do 10 let

Žáci od 10 let

Žáci do 10 let

7 dnů

1 700 Kč

1 200 Kč

1 400 Kč

1 000 Kč

6 dnů

1 650 Kč

1 150 Kč

1 350 Kč

950 Kč

5 dnů

1 600 Kč

1 100 Kč

1 300 Kč

900 Kč

4 dny ze 7

1 600 Kč

1 100 Kč

1 300 Kč

900 Kč

Požadavky:
• Minimálně 20 žáků.
• Pro získání skipasů je nutné předložit jmenný seznam žáků včetně podpisu ředitele a razítka školy.
• 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.
Skipasy získáte u SKiMU Partnerů. Více informací získáte u svého ubytovatele.

Více na www.skimu.cz.
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.

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

Jméno

Příjmení

Rok narození

Název školy:

Telefon:

Odpovědná osoba:

E-mail:

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

Podpis ředitele školy

Razítko školy

