
POKYNY PRO ŽADATELE O SLEVY:

Žádná ze slev se nevztahuje na jednotlivé, bodové a 10denní jízdenky.  

Slevy nelze kumulovat! Na jednu zakoupenou jízdenku je možné uplatnit pouze jednu slevu!

Na jeden průkaz je možné v daný den požadovat slevu pouze jednou!

Všechny jízdenky jsou nepřenosné, mimo bodových a 10-denních!

Slevy na základě dosaženého věku:

Mládež - jízdné pro děti r.nar. 2008 - 2016

Děti –  jízdné pro děti narozené po 1.1.2017

Senioři 1 – r.nar. 1953-1957 - jízdné ceník MLÁDEŽ. 

Senioři 2 – r.nar. 1952 a st. - sleva 50% z jízdného MLÁDEŽ

Další slevy:

Držitelé průkazu ZTP - po předložení průkazu nárok na slevu 50 %.

Držitel  výherního voucheru obdrží na 1 voucher jednu jízdenku, dle časové platnosti vyznačené na voucheru, se slevou 99 %.

Happy Birthday - lyžování v den svých narozenin je za 100,-Kč.

Na sezónní nepřenosnou a na sezónní večerní jízdenku zaplacené do 30.11.2022 (vč.) – sleva 20 % !

Skupinové slevy:

Organizované školní skupiny nebo kursy s žáky a studenty do r.nar. 2004 vč. Na jiné jízdenky se nevztahuje žádná sleva.

Sleva se poskytuje na základě soupisky žáků, potvrzené vedením školy nebo organizace. Jízdenky kupuje a platí jedna osoba!

Pedagogický doprovod - na každých 10 žáků jeden pedagog sleva 99%, (ostatní sleva 20% z dospělé jízdenky)

Neplatí pro komerční lyžařské školy! Skupinové a školní slevy se nevydávají v období 25.12.-2.1. !

Rodinné slevy:

FAMILY PASS ZADOV

Family pass platí pro určený počet dospělých osob plus určený počet vlastních děti spadajících do věkové kategorie MLÁDEŽ.

Slevy pro ubytované:

OSTATNÍ INFORMACE

V případě zneužití bude jízdenka zablokována bez náhrady!!!

Při ztrátě, zapomenutí nebo poškození skipasu se neposkytuje žádná náhrada.

Dodatečná výměna, prodĺoužení nebo změna platnosti skipasu není možná!

Akceptujeme platební karty EC/MC, VISA, Dinners club .

Sleva pro ubytované hosty: Sleva na vícedenní skipasy sa vztahuje pro provozovatele ubytovacích zařízení splňujících podmínky Smlouva o 

spolupráci a uveřejněné na web-stránkách www.lazadov.cz v sekci UBYTOVÁNÍ. Sleva na tyto skipasy se poskytuje na základě předložení 

voucheru, který obdrží ubytovaný host u svého ubytovatele, který tuto slevu poskytuje. Slevy se nevydávají v období 25.12. - 2.1.

Při koupi skipasů se slevou na základě dosaženého věku - děti, mládež, senioři 1 a senioři 2 je zájemce povinnen prokázat bez vyzvání věk  - 

kartou pojištěnce, občanským průkazem, cestovním pasem nebo jiným průkazem totožnosti! Prosíme o dodržovaní tohoto pravidla, pracovníci 

pokladny nemohou dělat žádné výjimky! 

ŽADATEL O SLEVU tímto zároveň souhlasí s poskytnutím osobních údajů společnosti ČUS z.s., Zátopkova 100/2, Praha 6, provoz: 

Lyžařský areál Zadov, IČ: 00469548, a souhlasí s možností vyrobit si kopii předkládaného dokumentu jako přílohy potvrzení o 

poskytnutí slevy!

CENÍK PRAVIDLA, SLEVY…

POZOR: Pro náhradu jízdného při úrazu je potřeba předložit potvrzení od doktora nebo Horské služby. Vracená částka odpovídá období 

od momentu úrazu do konce platnosti daného skipasu. Finanční náhrada se poskytuje u vícedenních skipasů. V případě, že platnost přechází 

přes dvě části lyžařské sezóny, nevypočítává se smíšená cena skipasu, platí cena v den nákupu skipasu. 

Cestující pristižení bez jízdenky nebo s neplatnou jízdenkou musí uhradit pokutu ve výšce hodnoty celodenního skipasu se 100%ním 

příplatkem.

Při nepříznivých povětrnostních podmínkách, přerušení provozu, uzavření částí sjezdovek nebo pri dřívějším odjezdu  se neposkytuje žádná 

náhrada a není možné ani prodloužení skipasu.

Pro přepravu používejte POUZE skipasy zakoupené na oficiálních prodejních místech střediska. Jízdenky obdržené nebo zakoupené od  

jiných osob (dvojté použití - přeprodej) jsou neplatné a budou ZABLOKOVÁNY!

Společný ŠUMAVSKÝ SKIPAS! Všechny jízdenky vydané v areálu Kobyla platí také na vlecích Tatrapoma na Nových Hutích, v areálu U 

Horejšů a v areálu Kvilda.  Platí i obráceně, ale kromě lanové dráhy Zadov - Kobyla a lanové dráhy Zadov-Churáňov. 

Provozovatel lyž. areálu si vyhrazuje právo uzavřít lanové dráhy a lyžařské vleky při provozních poruchách, nadměrné rychlosti větru, bouřce, 

výpadku elektrické energie apod. V těchto případech nevzniká právo na vrácení jízdného!

Sleva se poskytuje na základě předložení dokladu, prokazujícího přímý rodinný vztah (manžel/ka, vlastní dítě) - v případě, že rodiče dítěte 

nejsou sezdáni, předloží doklad, ve kterém jsou tyto údaje doloženy (pas, rodný list). 

Všechny jízdenky jsou automaticky vydávány na bezdotykové (čipové) zálohované (50 Kč) karty. Pouze na vyžádání vydáváme jízdenku 

papírovou s čárovým kódem! . Záloha 50,- Kč/ks za čip bude vrácena POUZE při vrácení nepoškozené a plně funkční karty.

Držitelé karet ISIC – po předložení průkazu nárok na slevu 10% v hlavní a TOP sezóně (20% ve vedlejší sezóně) na 4-hodinovou, večerní 

(18-21) a 1 denní jízdenku, neplatí v období 25.12.-2.1.!


