Cenník skipasov pre
Nálepkovo - Krečno
Platný od 03.01.2018

Sezóna
2017/2018

Celodenný

Dospelí :
12,- €
Deti/Seniori :
7,-€
Večerné lyžovanie - 1 osoba

Poldenný
8,-€
6 ,-€

10,- €

Sezónny lístok
D ospelí :
Deti/Seniori:
Lyžiarske kurzy —1 osoba/deň

99,-€
54,-€

6,-€

Večerné lyžovanie sa spúšťa pri skupine najmenej 15 ľudí, ďalšie informácie u pána Štefana
Štullera.
V Nálepkove, 03.01.2018
ífi'

Ing/D ušan Daniel

INFORMÁCIE K AKTUÁLNEMU CENNÍKU
Podmienky používania skipasov v lyžiarskom stredisku Nálepkovo KREČNO.
■ Ceny sú uvedené, v eurách vrátane DPH
* Detsky lístok je od výšky 111cm do 140 cm, piati aj pre seniorov nad 60 rokov a deti do výšky 11Qcm s doprovodom majú lístok zadarmo
Prevádzkovateľ lyžiarskeho areálu Krečno si vyhradzuje právo na zmenu sadzieb cenníka lístkov na vlek
■ Záloha za listok/čipovú kartu + k cene lístku je potrebné pripočítať zálohu 2,00 € za čipovú kartu.
■ Lyžiarske kurzy 6,- Eur, organizované skupiny nad 15 osôb do 20% na 4 - hodinové a celodenné lístky.
• Na večernú prevádzku platí: večerný skipas
■ Čipové karty je možné po skončení lyžovačky vrátiť počas otváracích hodín v pokladni strediska.
Deti do 15 rokov sú povinné chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou.
Prosíme sledujte tiež aktuálne oznamy uvedené na predajom mieste skipasov a pri nástupe na dopravné zariadenia v stredisku
« POZOR od 16:00 do 9:00 je ZJAZDOVKA UZATVORENÁ' Hrozí nebezpečenstvo úrazu od strojov upravujúcich trať! (Ak je na zjazdovke večerné lyžovanie,
vstup je povolený v čase 17 50 - 21:10).
■ Skipas je nepřenosný a platí len pre jednu osobu, monitorujeme vaše skipasy.
■ Na prepravu používajte len skipasy zakúpené na oficiálnom predajnom mieste strediska. Skipasy obdržané alebo zakúpené od iných osôb (dvojité
použitie) sú neplatné a budú ZABLOKOVANÉ.
■ Cestujúci je povinný dodržiavať podmienky prepravného poriadku, cenníka, Bieleho kódexu a rešpektovať pokyny oprávnenej osoby prevádzkovateľa.
Prepravná zmluva je uzatvorená, ak cestujúci využije svoje právo na prepravu na základe zakúpeného cestovného lístka tým, že nastúpi na dopravné zariadenie
alebo vstúpi do priestoru nástupu alebo výstupu - prístupného len s platným cestovným dokladom. Takýmto uzatvorením zmluvy účastník prepravy potvrdzuje,
že sa oboznámil s prepravnými podmienkami, cenníkom a Bielym kódexom.
■

UPOZORNENIE: Pri zistení použitia skipasu druhou osobou, bude skipas trvalo ZABLOKOVANÝ, bez nároku na odškodnenie.

