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SKiMU Pack

Korzystna oferta jazdy na nartach i rozrywki dla
zakwaterowanych rodzin z dziećmi (do lat 16)
w Małej Upie i okolicy.

Poprzez zakup pakietu SKiMU
uzyskają Państwo:
Skipass aż na 7 dni (wg długości pobytu).
 Dzieci jeżdżą już od 400 CZK,
a juniorzy od 900 CZK
 Parkowanie ZA DARMO przez cały czas
pobytu.
 Wybrane hale i boiska w Sport Centrum SKiMU
ZA DARMO (badminton/tenis, ricochet
od 10.00 do 15.00 – rezerwacja konieczna
na tel.: +420 734 233 166).
 Wieczorna jazda na nartach
(transport zapewnia skibus).
 Jednodniowy program w SkiResorcie
Czarna Góra - Pec:


Skipass

jednodniowy do SkiResortu
Czarna Góra – Pec.

Jedno

wejście do Relax Centrum (jacuzzi, basen)

Basen w
hotelu

Omnia

Sport Centrum SKiMU

Nowy bufe
t SKiMU Ho
use

PO PRZYBYCIU
PROSTO NA STOK!

Zniżki na usługi szkoły
narciarskiej HAPPY HILL:

SKiMU Pack ONLINE

 ZNIŻKA

www.skimu.cz/skimu-pack



 ZNIŻKA

10% na szkołę narciarską i wypożyczalnię.

50% na zawody dla dzieci,
czwartek carvingowy

Do zakupu online pomadka do ust z filtrem UV.

Wymogi:
 Zakwaterowanie u Partnerów SKiMU w Małej Upie.
 SKiMU Pack można kupić w kasie 2 na Pomezních Boudách (8.30-16.00) lub online na www.skimu.cz/skimu-pack.
 Zwrotna zaliczka na skipass wynosi 100 CZK.

Ostrzegamy gości, że skipassów nie można przenosić na inną osobę. Punkt
biletowy monitorowany jest przez system kamer. Posiadacz odsprzedanego lub przeniesionego skipassu ryzykuje, że skipass zostanie zablokowany.
Wyjątkiem są skipassy czasowe z pakietu SKiMU Pack Przedszkolaki oraz
Rodzinny przenośny na 1 dzień.

Zalecana cena:

Masz 3 lub więcej dzieci? Do każdego rodzinnego SKiMU Packu można
dokupić skipassy dla dzieci i juniorów ze ZNIŻKĄ 50%.
Skontaktuj się z nami na +420 602 606 756.
Pakiety SKiMU Pack

Aż na 7 dni

SKiMU Pack Dorośli

2 800 CZK

SKiMU Pack Dziecko, Senior **

1 960 CZK

SKiMU Pack Przedszkolaki – przenośny * (z dziećmi do lat 6)

3 220 CZK

2+1 SKiMU Pack Rodzinny z dzieckiem ** (dziecko do lat 10)
2+2 SKiMU Pack Rodzinny z dzieckiem ** (dziecko do lat 10)
2+1 SKiMU Pack Rodzinny z juniorem *** (dziecko do lat 16)
2+2 SKiMU Pack Rodzinny z juniorem *** (dziecko do lat 16)
2+1+1 SKiMU Pack Rodzinny z juniorem *** i z dzieckiem **
(junior do lat 16, dziecko do lat 10)

6 100 CZK
Dziecko tylko za 500 CZK

6 500 CZK
2. Dziecko tylko za 400 CZK

6 600 CZK
Junior tylko za 1 000 CZK

7 500 CZK
2. Junior tylko za 900 CZK

7 500 CZK

Bilety rodzinne dotyczą wyłącznie własnych dzieci (przed zakupem skipassów trzeba okazać dowód osobisty lub paszport).
*)

Przenośny SKiMU Pack Przedszkolaki przeznaczony jest dla rodziny z dzieckiem poniżej 6 roku życia i jest przenośny wyłącznie
między podanymi rodzicami. W celu zastosowania zniżki trzeba okazać dowód osobisty lub paszport. U dzieci trzeba potwierdzić wiek poprzez okazanie paszportu, dowodu osobistego rodziców lub karty ubezpieczenia zdrowotnego. Posiadacze skipassów ze zniżką muszą osobiście stawić się przy kasie, włącznie z dziećmi.

Cena dziecięca dotyczy dzieci urodzonych w 2007 roku lub wcześniej. Cena dla seniorów dotyczy osób urodzonych w 1952
roku lub wcześniej.
***)
Cena dla juniorów dotyczy dzieci urodzonych w latach 2001–2007.
**)

UWAGA: W SkiResorcie Černá Hora - Pec nie jest ważny skipass ze SKiMU dla dziecka do 6 roku życia. Jeżeli chcą
Państwo wykorzystać SKiMU Pack w SkiResorcie należy dokupić dla dziecka do 6 roku życia bilet dziecięcy SkiResortu.

Trasa zjazdowa Pomezky

Nowy bufet SKiMU House

Więcej informacji na www.skimu.cz.

Hala sportowa w Sport Centrum SKiMU

Eksploatacja kompleksu kieruje się przepisami eksploatacyjnymi i przewozowymi. Prawo do zmian zastrzeżone. Przy reklamacji trzeba okazać
rachunek. Zniżki dotyczą wyłącznie osób posiadających SKiMU Pack.

Zamów SKiMU Pack online na www.skimu.cz/specialni-nabidky/skimu-pack i uniknij kolejek przy kasie. W przypadku wczesnego zamówienia (z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem) dostarczymy skipassy do Państwa noclegodawcy. W przypadku zamówienia 24 godziny przed
przyjazdem będzie je można odebrać w jednej z kas SKiMU codziennie od 8.00 do 16.30.
Aby zakupić SKiMU Pack w kasie po przyjeździe należy wypełnić następujące dane. Wypełniony formularz okaż w kasie 2 na Pomezních Boudách.
SKiMU Pack zostanie wystawiony na Twoje imię i nazwisko. Okaż dowód osobisty w celu sprawdzenia podanych danych. Na potrzeby zastosowania zniżki trzeba okazać dowód osobisty lub paszport. U dzieci trzeba potwierdzić wiek poprzez okazanie paszportu, dowodu osobistego
rodziców lub karty ubezpieczenia zdrowotnego. Posiadacze skipassów ze zniżką muszą osobiście stawić się przy kasie, włącznie z dziećmi.

1) Wypełń ilość SKiMU Packów


DLA POJEDYNCZYCH OSÓB



DLA RODZIN

SKiMU Pack Dorosły

SKiMU Pack Rodzinny z dzieckiem (2+1)

SKiMU Pack Dziecko (do lat 10)

SKiMU Pack Rodzinny z dzieckiem (2+2)

SKiMU Pack Senior (powyżej 65. roku życia)

SKiMU Pack Rodzinny z juniorem (2+1)

SKiMU Pack Przedszkolaki – przenośny

SKiMU Pack Rodzinny z juniorem (2+2)

2) Wybierz ilość dni jeżdżenia na nartach
Jazda od-do:

SKiMU Pack Rodzinny z juniorem
i z dzieckiem (2+1+1)

—

3) U
 zupełnij informacje o wszystkich posiadaczach, włącznie z dziećmi.

(Dotyczy to także SKiMU Pack Przedszkolaki, gdzie należy wypełnić dane obojga rodziców oraz dziecka.)

Imię

Nazwisko

Rok urodzenia

E-mail kontaktowy do przesłania informacji o zamówieniu:

4) Karta parkingowa
Kupuję co najmniej 2 dorosłe, 1 dorosły i 2 dziecięce lub
rodzinny SKiMU Pack (nie dotyczy opcji SKiMU Pack Przedszkolaki)
i chcę otrzymać kartę parkingową ZA DARMO na czas ważności
skipassów (dla SKiMU Packu 5-dniowego DARMOWY parking jest
ważny na 5 dni itp.)

Numer rejestracyjny
samochodu:

5) Nazwa Partnera SKiMU

Podpis

Pieczątka/podpis Partnera SKiMU

Swoim podpisem poświadczam prawdziwość podanych danych, przyjmuję zniżkę, akceptuję ogólne warunki kompleksu narciarskiego SKiMU i wyrażam zgodę na wprowadzenie mojego e-maila, imienia i nazwiska do bazy danych.

