Ceny jsou uvedeny v Kč, včetně DPH.
Tarif „Děti“ do 14 let (nar ození po r.n.1.1.2006) … dětské jízdné, (pouze s dokladem
potvrzující stáří dítěte).
Tarif „zdarma Děti“ do 5 let (nar . po datu 1.1.2015) zdarma (pouze v doprovodu 1 z rodičů).
V případě, že nebude na vyžádání v pokladně pr okázán nárok na zlevněné jízdné, bude
počítáno ve sporných případech jízdné dle tarifu "DOSPĚLÍ".
Studenti Na ISIC kartu sleva ... Kč / jízdenka vztahuje se jen na časo vé jízdenky.
Přijímáme bankovní platební karty Visa a MasterCard.
Hromadná sleva – při hromadném zakoupení 10 ks jíz denek stejného typu 1 jíz denka téhož
typu zdarma.
Senioři od 65 let ( r.n.1955 a méně) - dětské jízdné - pouz e časové (nutný OP).
Záloha na funkční, nepoškozenou čipovou kartu bude vrácena v pokladně.
Při poškození karty lze nabít novou kartu po zaplacení nové zálohy 50,- dle př edložené
učtenky.
Za neprojeté body a čas peníze nevracíme.
Po označení jízdenky v turniketu nelze tarif stornovat ani změnit!
Každá jízdenka je platná po dobu aktuální zimní sez óny ve které byla zakoupena.
Jízdenka není přenosná na jinou osobu (vyjma bodo vé jízdenky)!
Jízdné se nevrací zpět po odebrání kar ty při jejím zneužití!
Vedení SKI AREÁLU Vaňkův kopec si vyhrazuje prá vo uzavřít lyžařské vleky a sjezdovky při provozních
poruchách, při technické poruše vleků, výpadku elektrick é energie popř. při nepříznivých klimatických
podmínek - nadměrné r ychlosti větru, mráz apod. V těchto případech ne vzniká právo na vrácení jízdného,
pokud je v provozu alespoň 1 dopra vní zařízení!
Zakoupením jízdenky bere zákazník na v ědomí všechny výše uv edené podmínky a je po vinen se jimi řídit.
Porušení provozních zásad (Ná vštěvní řád, Pokyny k jízdě na vlecích, …) bude řešeno vyloučením
z přepravy a odebráním jízdenky - skipassu bez náhrady .
Při návštěvě dbejte pokynů návštěvního řádu a obsluhy vleků.
Provozní doba:
pondělí - neděle:
9:00 - 21:00
Technická přestávka 16:00 - 16:15 na úpra vu svahu, dle aktuálního stavu sjezdovky.
POZOR!!! Při úpravě svahu jsou vleky zasta veny, čas se nenahrazuje.
DOPORUČENÍ: zakoupit o 1 hodinu na víc.
Denní jízdenky časové i bodové platí i po 16:00. Ro zhoduje čas zakoupení.
Denní ceny = 9:00-16:00
Večerní ceny = 16:00-21:00

Hotovostní platby
CZK, EUR, PLN, USD

