Warunki sprzedaży biletów w ośrodku
Čerťák
o
o
o
o
o

Warunki te są ważne dla Operatora: SKI Karlov s.r.o.
Ceny podane są w koronach (CZK) w tym jest VAT.
Przewoźniki „chip – karty“ bezdotykowe. Kaucja za kartę 50 koron.
Kaucja za kartę, zostanie zwrócona na wszystkich kasach Operatora.
Taryfa na godzinę, na dzień i na więcej dni nie zawierają wieczorne jazdy.

Kategoria wiekowa
o
o
o
o

Dzieci - za DARMO: do 6 lat (aż do zakończenia, czyli do 5,9 lat) - nie dotyczy
narciarskiego przedszkole
Taryfa dla dzieci: 6 - 15 lat (aż do zakończenia, czyli 14,9 lat)
Dorośli: od 15 do 62 lat (aż do zakończenia, tj. 61,9 lat)
Emeryci: od 62 lat

Przewaga
o
o
o
o

Dzieci do 6 lat nie płacą, tylko w towarzystwie osoby z ważnym
biletem/karnetem.
Dzieci,które jeździ na nartach bez oplaty muszą posiadać swój własny chipkarte, które otrzymują w kasie po dokonaniu wpłaty 50 koron.
Przy stosowaniu studenckie zniżki należy pokazać ważny dokument ISIC.
Rabaty przewidziane w ramach różnych taryf nie moźliwe połączyć.

Grupy
o

Sprzedaż taryfy dla grupy podlega, podając następujące informacje: Imię i
nazwisko oraz dane kontaktowe kierownika grupy, nazwa firmy i siedziba
Sprzedaż taryfy dla grupy podlega ogłosieniu przyjazdu grupy min. 24 godziny
Wcześniej.

Kursy narciarskie
o

o

Sprzedaż biłetów do kursów ustalana poprzez dostarczanie Operatorowi
następujące dane: Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe kierownika
grupy/kursu, nazwę instytucji, organizacji kursu, a jej siedziba.
Opłaty na kursy narciarskie mogą nabyć uczestnicy kursów narciarskich,
organizowanych przez szkoły z akredytacją ministerstwa edukacji. Dalej

o
o

uczestnicy kursów organizowanych przez ośrodki wolnego czasu i instytucji
edukacyjnych po wcześniejszym uzgodnieniu z Operatorem wyciągów
narciarskich i kolejek linowych.
Za każde 10 zakupionych biletów, otrzymujecicie 1 instruktorský bilet.
Operator zastrzega sobie prawo do sprzedaży taryfy dla kursów narciarskich,
przedstawiając pisemne potwierdzenie o prowadzeniu kursu ze strony
instytucji, która jest organizatorem kursu narciarskiego.

Dodatkowe warunki
o

o

o
o
o

o
o

o

o

Przy zakupie dla dzieci i starszych biletu należy przedstawić dokument o dacie
urodzenia, (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, karty ubezpieczenia
zdrowotnego, lub inny dokument potwierdzający wiek).
Podczas sprawdzania zamawiający zobowiązany jest przedstawić dokument o
dacie urodzenia, w przeciwnym razie może być bilet i osoby wyłączone z
eksploatacji bez prawa na zwrot pieniędzy.
Moc punktów u biletów kończy się wraz z końcem sezonu 2017/2018. Koniec
sezonu wprowadzi Operator na swojej stronie internetowej.
Kasjer i sata system jest wyposażony w system nadzoru wideo!
Bilety są niezbywalne i odsprzedaż biletów jest zabroniona. Operator zastrzega
sobie prawo do wykluczenia biletu lub przenośny na drugiego człowieka bez
odszkodowania.
Operator zastrzega sobie prawo do zmiany cennika i warunki przez cały sezon,
bez uprzedniego powiadomienia.
Operator zastrzega sobie prawo do zamknięcia wyciągi narciarskie, kolejki
linowe i trasy podczas eksploatacji naruszenia, nerek warunkach śniegowych,
nadmiernej prędkości wiatru, przerwy w dostawie energii elektrycznej itp.
W tych przypadkach występuje prawo do zwrotu proporcjonalnej części taryfy
w czasie przerwy w pracy dłużej niż 2 godziny, jeśli tempo nie może być
stosowana na każdym innym ośrodku wyciągu lub kolejki linowej Operatora.
Zwrot taryfa nie obejmuje punktowe bilety.
Powyższe warunki są częścią pojazdu porządku. W przypadku naruszenia tych
warunków i transportu zamówienia, Operator ma prawo do usunięcia biletów
bez zwrotu pieniędzy.

Cieszymy się na Państwa wizytę i życzymy Państwu miłych przeżyć w naszym ośrodku
narciarskim.

