
Eksploatacja kompleksu kieruje się przepisami eksploatacyjnymi i przewozowymi. Ceny są podane włącznie z VAT. Prawo do zmiany 
w wyniku błędu drukarskiego, literówki lub innej zmiany zastrzeżone.

Jesteście szkolną klasą i zamierzacie udać się w tym roku szkolnym na kurs narciar-
ski? Chcielibyście spróbować czegoś nowego, ale nie wiecie, dokąd wyruszyć?

Spróbujcie jazdy na nartach wprost pod Śnieżką na nowych tra-
sach narciarskich, które są przeznaczone zarówno dla początkują-
cych, jak i  dla zaawansowanych narciarzy. Jako szkoła uzyskacie 
aż 45% ZNIŻKĘ na skipass 5dniowy z możliwością wykorzystania 
2 dalszych dni jazdy na nartach za zaledwie.

Ihr Vorteil:
• Aż 7dniowy skipas (6 i 7 dzień jeździcie za jedyne 50 CZK)
• Na każdych 10 uczniów 1 DARMOWY skipass dla instruktora
• Stok slalomowy (trzeba zamówić z wyprzedzeniem)
• Usługę „Zawody“ (wstępnie wydrukowane dyplomy, wypożyczenie kijków 

slalomowych i numerów dla zawodników, lub możliwość skorzystania ze 
stoku slalomowego)

• Zniżki na usługi szkoły narciarskiej:
• 50 % na naukę dla grupy 10 uczniów
• 30 % na opłaty za wypożyczenie na 5 dni + 2 dni ZA DARMO

Skipas czasowy

Sezon główny
25. 12. 2012 – 16. 3. 2013

Poza sezonem
do 24.12. 2012, od 17. 3. 2013

Uczniowie powyżej 
10 roku życia

Uczniowie poniżej 
10 roku życia

Uczniowie powyżej 
10 roku życia

Uczniowie poniżej 
10 roku życia

5 dni 1 450 CZK 1 000 CZK 1 160 CZK 800 CZK

6 dni 1 500 CZK 1 050 CZK 1 200 CZK 840 CZK

7 dni 1 550 CZK 1 100 CZK 1 240 CZK 880 CZK

Wymogi:
• Co najmniej 20 uczniów.
• W celu uzyskania skipassu trzeba okazać imienną listę uczniów włącznie z podpisem dyrektora oraz pieczątką szkoły.
• Potwierdzona deklaracja o nieprzenośności skipassów. Skipass jest nieprzenośny także między uczniami jednej klasy. 

W przypadku odkrycia naruszenia zakazu zostaną unieważnione skipassy całej grupy.
• Szkoła musi być zakwaterowana u Partnera SKiMU.
• Zaliczka na każdy skipass wynosi 100 CZK.

Skipassy można uzyskać u Partnerów SKiMU. Więcej informacji uzyskasz w miejscu swojego zakwaterowania.

Więcej informacji na www.skimu.pl.

Ostrzegamy gości, że 
skipassów nie można 
przenosić na inną 
osobę. Przestrzeń bile-
towa jest monitorowa-
na przez system kamer. 
Posiadacz odsprzeda-
nego lub przeniesione-
go skipassu ryzykuje, 
że jego skipass zosta-
nie zablokowany.

SKiMU 
  LYŽÁK

Skipas  
czasowy

TOP 
25. 12. — 31. 12.

28. 1. — 4. 3.

Standard
1. 1. — 27. 1.
5. 3. — 18. 3.

Poza sezonem
do 24. 12.
od 19. 3.

Uczniowie  
od 10 lat

Uczniowie  
do 10 lat

Uczniowie  
od 10 lat

Uczniowie  
do 10 lat

Uczniowie  
od 10 lat

Uczniowie  
do 10 lat

5 dni 1 950 CZK 1 350 CZK 1 600 CZK 1 100 CZK 1 300 CZK 900 CZK

6 dni 2 000 CZK 1 400 CZK 1 650 CZK 1 150 CZK 1 350 CZK 950 CZK

7 dni 2 050 CZK 1 450 CZK 1 700 CZK 1 200 CZK 1 400 CZK 1 000 CZK

Wymogi:
• Co najmniej 20 uczniów.
• W celu uzyskania skipassu trzeba okazać imienną listę uczniów włącznie z podpisem dyrektora oraz pieczątką szkoły.
• Potwierdzona deklaracja o nieprzenośności skipassów. Skipass jest nieprzenośny także między uczniami jednej klasy. 

W przypadku odkrycia naruszenia zakazu zostaną unieważnione skipassy całej grupy.
• Szkoła musi być zakwaterowana u Partnera SKiMU.
• Zaliczka na każdy skipass wynosi 100 CZK.

Skipassy można uzyskać u Partnerów SKiMU. Więcej informacji uzyskasz w miejscu swojego zakwaterowania.

Więcej informacji na www.skimu.pl.
Eksploatacja kompleksu kieruje się przepisami eksploatacyjnymi i przewozowymi. Ceny są podane włącznie z VAT. Prawo do zmian 
zastrzeżone. Przy reklamacji trzeba okazać rach unek.

Spróbujcie jazdy na nartach wprost pod Śnieżką na nowych tra-
sach narciarskich, które są przeznaczone zarówno dla początkują-
cych, jak i dla zaawansowanych narciarzy. Jako szkoła uzyskacie 
aż 45% ZNIŻKĘ na skipass 5dniowy z możliwością wykorzystania 
2 dalszych dni jazdy na nartach za zaledwie.

Ihr Vorteil:
• Aż 7dniowy skipas (6 i 7 dzień jeździcie za jedyne 50 CZK)
• Na każdych 10 uczniów 1 DARMOWY skipass dla instruktora
• Stok slalomowy (trzeba zamówić z wyprzedzeniem)
• Usługę Dyskoteka (możliwość zorganizowania własnej dyskoteki w SKiMU 

House, w porozumieniu z obsługą)
• Usługę „Zawody“ (wstępnie wydrukowane dyplomy, wypożyczenie kijków 

slalomowych i numerów dla zawodników, lub możliwość skorzystania ze stoku 
slalomowego)

• Zniżki na usługi szkoły narciarskiej:
• 50% ZNIŻKA na naukę dla grupy 10 uczniów
• 30% ZNIŻKA na opłaty za wypożyczenie na 5 dni + 2 dni ZA DARMO



Proszę podać listę uczestników kursu narciarskiego, ewentualnie dołączyć własną listę opatrzoną podpisem dyrektora szkoły i pieczątką szkoły.

Imię Nazwisko Rok urodzenia

Podpis dyrektora szkoły Pieczątka szkoły

Swoim podpisem potwierdzam prawdziwość podanych informacji, przyjmuję zniżkę i akceptuję ogólne warunki kompleksu narciarskiego SKiMU.

Nazwa szkoły:

Osoba odpowiedzialna:

Telefon:

E-mail:


