
SKiMU PACK 2019/2020
Korzystna oferta do jazdy na nartach i rozrywki dla zakwaterowanych rodzin 
z dziećmi w Malej Upie i okolicy.

Zakupem pakietu SKiMU PACK otrzymacie:
• Karnet narciarski na okres aż 7 dni  (w zależności od długości pobytu).

• Dzieci jeżdżą na nartach od 400 CZK, a juniorzy od 900 CZK za tydzień.

• Wybrane obiekty sportowe w SKiMU Sport Centrum ZA DARMO
      (badminton / tenis, ricochet od 9.00 do 15.00 - wymagana rezerwacja telefoniczna na numer: +420 499 111 024)

Program jednodniowy w SkiResort Černá Hora - Pec:

 Jednodniowy karnet narciarski do SkiResort Černá Hora - Pec: 
  Jedna wizyta w Relax Centrum (jacuzzi, basen) w hotelu Omnia **** w Jańskich Łaźniach.• 

Kupując SKiMU pakiet online, otrzymasz: eshop.skimu.cz

• 50% ZNIŻKI na wejście na najwyżej położone lodowisko w Czechach
• 10% ZNIŻKI w wypożyczalni SKiMU AKTIV Warunki Warunki

Warunki:
• Zakwaterowanie u partnerów SKiMU Malá Úpa.
• Zakup pakietu SKiMU w jednej z kas SKiMU (8.30–16.00) lub online na
       https://www.skimu.cz/zima/ceniky/skimu-pack/
• Kaucja zwrotna za każdy karnet narciarski wynosi 100 CZK.

Uwaga: karnety narciarskie są nieprzenośne. Obszar odprawy jest monitorowany systemem kamer. 
Posiadacz odsprzedanego lub przeniesionego karnetu narciarskiego naraża się na jego zablokowanie.



I prosto na narty!?
1. ON-line  
A) Jeśli posiadacie kartę chipową, możecie ją aktywować online w sklepie internetowym. A rano po przyjeździe       
      możecie iść prosto na stok.  
B) Jeśli nie macie karty chipowej 
     W SKiMU Partnera: Po przybyciu do partnera SKiMU (dystrybutora kart chipowych), zażądajcie o wydanie karty   
      chipowej. Kartę aktywujecie za pośrednictwem sklepu internetowego na wybrany pakiet SKiMU, a rano jeździcie        
      bez kolejki przy kasach biletowych.      

     W domu: Możecie zamówić pakiet SKiMU online w sklepie internetowym i odebrać kartę chipową w          
      kasach SKiMU Malá Úpa. 

Cennik:

Mają Państwo 3 lub więcej dzieci? Do każdego rodzinnego pakietu SKiMU można dok-

upić dla dzieci i juniorów karnet z 50% ZNIŻKĄ Więcej informacji na www.skimu.cz

SKiMU Partner          zakwaterowanie         nkarta chipowa          zamówienie online         a jutro prosto na narty!

Pakiet SKiMU zostanie wystawiony na Państwa nazwisko. Bez wezwania okażcie swój dowód osobisty do kontroli wprowadzonych danych. Aby 
ubiegać się o zniżkę, należy okazać dowód osobisty lub paszport. W przypadku dzieci należy udowodnić swój wiek, okazując paszport, dowód oso-
bisty rodziców lub kartę ubezpieczenia. Posiadacze zniżek na karnety narciarskie muszą przybyć osobiście do kasy, w tym również dzieci.

    Více na www.skimu.cz/zima/skimu-pack

UWAGA: W Ski Resorcie Černá Hora – Pec nie obowiązują karnety narciarskie od SKiMU dla dzieci poniżej 6 lat. Jeśli chcecie korzystać z pakietu 
SKiMU w SkiResort, musicie dokupić bilet SkiResort dla dzieci poniżej 6 roku życia. Funkcjonowanie ośrodka podlega warunkom eksploatacji i trans-
portu. Prawa do zmiany zastrzeżone. Podczas składania reklamacji konieczne jest przedstawienie paragonu. Zniżki dotyczą tylko osoby, która jest 
właścicielem Pakietu SKiMU. Wasze dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami RODO, które można znaleźć na stronie www.skimu.cz

Bilety rodzinne dotyczą tylko własnych dzieci (przed zakupem karnetów narciarskich wymagany jest dowód osobisty lub paszport). 
*) Przenośny pakiet SKiMU przedszkolak jest przeznaczony dla rodzin z dzieckiem poniżej 6 roku życia i jest przenośny tylko między wyznaczonymi 
rodzicami. Żeby ubiegać się o zniżkę, należy okazać dowód osobisty lub paszport. W przypadku dzieci należy udowodnić swój wiek, okazując paszport, 
dowód osobisty rodziców lub kartę ubezpieczenia. Posiadacze zniżek na karnety narciarskie muszą przybyć osobiście do kasy, w tym również dzieci. 
**) Cena dla dzieci dotyczy dzieci urodzonych w 2010 roku i młodszych. Cena dla seniorów obowiązuje dla osób urodzonych w 1955 roku i starszych. 
***) Cena junior dotyczy dzieci urodzonych między 2005 a 2009 rokiem.

SKiMU PACK dziecko, Senior **

2+1 SKiMU PACK Rodzinny z dzieckiem  (dziecko do 10 lat) **

2+2 SKiMU PACK Rodzinny z dzieckiem  (dziecko do 10 lat) **

2+1 SKiMU PACK Rodzinny z juniorem  (dziecko do 16 lat) ***

2+2 SKiMU PACK Rodzinny z juniorem  (dziecko do 16 lat) ***

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

Warianty pakietu SKiMU PACK 5 dni 6 dni 7 dni

3 300 CZK 3 400 CZK 3 500 CZK

2 370 CZK

3 960 CZK

7 100 CZK

7 500 CZK

7 600 CZK

8 500 CZK

2 470 CZK

4 060 CZK

7 200 CZK

7 600 CZK

7 700 CZK

8 600 CZK

2 570 CZK

4 160 CZK

7 300 CZK

7 700 CZK

8 500 CZK 8 600 CZK 8 700 CZK

7 800 CZK

8 700 CZK

  



1) 1) Wprowadźcie liczbę pakietów SKiMU

2) Wybierzcie liczbę dni na nartach

3) Uzupełnijcie informacje na temat wszystkich posiadaczy, w tym dzieci. 
      (Dotyczy to również pakietu SKiMU przedszkolak, w którym muszą zostać wpisani zarówno rodzice, jak i dziecko).

4)  Karta parkingowa

5) Nazwa partnera SKiMU

E-mail do kontaktu, żeby uzyskać informacje o zamówieniu:

Pakiet SKiMU dla dorosłych

Pakiet SKiMU Dziecko (do 10 lat)

Pakiet SKiMU Senior (powyżej 65 lat)

Pakiet SKiMU Przedszkolak - przenośnyi

Dokonuje zakupu karnetu przynajmniej dla 2 osób 
dorosłych, 1 osoby dorosłej i 2 dzieci lub pakietu 
rodzinnego SKiMU (nie dotyczy Pakietu przedszkolak 
SKiMU - przenośny) i chcę posiadać DARMOWĄ kartę 
parkingową.

Podpis Pieczątka/podpis SKIMU Partnera

Numer samochodu:

Jazda na nartach od: do:

Pakiet SKiMU Rodzina z dzieckiem (2 + 1)

Pakiet SKiMU Rodzina z juniorem (2 + 1)

Pakiet SKiMU Rodzina z dzieckiem (2 + 2)

Pakiet SKiMU Rodzina z juniorem (2 + 2)

Pakiet SKiMU Rodzina z juniorem
 i dzieckiem (2 + 1 + 1)

Dla osób indywidualnych                           Dla rodzin

Imię Nazwisko Rok urodzenia

Funkcjonowanie ośrodków podlega warunkom eksploatacji i transportu. Prawa do zmiany zastrzeżone. Podczas składania reklamacji 
konieczne jest przedstawienie paragonu. Zniżki dotyczą tylko osoby, która jest właścicielem pakietu SKiMU.

Formularz
do zakupu pakietu SKiMU w kasie



I. ETAP POŁACZENIA OSRODKÓW

POMEZKY – U KOSTELA
´ˇ

2x nowy stok narciarski 
Kolbenka (400m)

Rennerovka (430m) 

RUCH MIEDZY OSRODKAMIˇ

ˇ

´

2x nowy łacznik 
Kolbenova spojka (800m)

Rennerova spojka (1 200m)

NOWOść


