
Podmínky prodeje jízdného ve středisku 
Skiareál Čerťák 

 
o Tyto podmínky jsou platné pro Skiareál Čerťák, provozovatel: SKI Karlov s.r.o., 

dále jen Provozovatel. 
o Ceny jsou uvedeny v Kč a vč. DPH. 
o Nosiče jízdného „chip-karty“ jsou pouze bezkontaktní karty. Záloha za kartu je 

50 Kč. 
o Záloha za kartu je vratná pouze na pokladně Skiareálu Čerťák. 

Věkové kategorie 

o Děti ZDARMA: do 6 let (do dovršení, tj. do 5,9 let) - nevztahuje se na lyžařskou 
školku 

o Dětský tarif: 6 - 15 let (do dovršení, tj. 14,9 let) 

o Dospělí: 15 - 62 let (do dovršení, tj. 61,9 let) 

o Senioři: od 62 let  

Zvýhodnění 

o Děti do 6 let přepravujeme ZDARMA, pouze za doprovodu osoby s platnou 
jízdenkou/skipasem pro Skiareál Čerťák. Děti lyžující ZDARMA musí mít vlastní 
chip-kartu, kterou obdrží na pokladně za vratnou zálohu 50 Kč. 

o Při uplatnění studenské slevy je nutné predložit platný prukaz ISIC. 
o Slevy poskytované v rámci různých tarifů nelze kombinovat.  

Skupiny 

o Prodej jízdného pro skupiny je podmíněn poskytnutím následujících 
informací Provozovateli: Jméno a kontaktní údaje na vedoucího skupiny, název 
organizace a sídlo. 

o Prodej jízdného pro skupiny je podmíněn nahlášením příjezdu 
skupiny Provozovateli min. 24 hod. předem. 

Lyžařské kurzy 

o Prodej jízdného pro lyžařské kurzy je podmíněn poskytnutím následujících 
údajů Provozovateli:  Jméno a kontaktní údaje na vedoucího skupiny/kurzu, 
název organizace pořádající kurz a její sídlo.  



o Jízdné pro lyžařské kurzy mohou zakoupit účastníci lyžařských kurzů 
pořádaných školami s akreditací MŠMT. Dále účastníci kurzů pořádaných centry 
volného času či jiných tělovýchovných a vzdělávacích institucí po předchozí 
dohodě s Provozovatelem vleků a lanovek. 

o Za každých 10 zakoupených jízdenek, získá lyžařský kurz 1 instruktorský lístek 
stejného tarifu ZDARMA. 

o Provozovatel si vyhrazuje právo podmínit prodej jízdného pro lyžařské kurzy 
předložením písemného potvrzení o konání kurzu ze strany instituce, která kurz 
pořádá. 

Další podmínky 

o Při nákupu dětské a seniorské jízdenky je nutné předložit doklad o datu 
narození (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas, průkaz zdravotního 
pojištění, či jiný doklad prokazující věk). 

o Při kontrole je zákazník povinen předložit doklad o datu narození, jinak může 
být jízdenka a osoba vyloučena z provozu bez náhrady. 

o Platnost bodů u bodových jízdenek končí s koncem sezóny 2017/2018. Konec 
sezóny uvede Provozovatel na svých webových stránkách. 

o Pokladní a odbavovací systém je monitorován kamerovým systémem! 

o Jízdenky jsou nepřenosné a přeprodej jízdenek je zakázán. Provozovatel si 
vyhrazuje právo vyloučit jízdenku přeprodanou nebo přenesenou na druhou 
osobu z provozu bez náhrady. 

o Provozovatel si vyhrazuje právo upravit ceník a podmínky v průběhu celé 
sezóny bez předchozího upozornění. 

o Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít lyžařské vleky, lanovky a sjezdovky při 
provozních poruchách, nedostatečných sněhových podmínkách, nadměrné 
rychlosti větru, výpadku elektrické energie apod. V těchto případech vzniká 
nárok na vrácení poměrné části jízdného při přerušení provozu delším než 2 
hodiny, pokud jízdné nelze uplatnit na jiném lyžařském vleku nebo 
lanovce Provozovatele. Vrácení jízdného se nevztahuje na bodové jízdenky. 

o Výše uvedené podmínky tvoří součást přepravního řádu. Při porušení těchto 
podmínek i přepravního řádu má Provozovatel právo odebrat zakoupenou 
jízdenku bez náhrady. 

  

Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme Vám příjemné zážitky v našem lyžařském 
středisku. 

  
 


