LYŽIARSKE KURZY PRE ŠKOLY
V STREDISKU JASNÁ
ZIMA 2020/2021

WWW.JASNA.SK
Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. pripravila počas zimnej sezóny 2020/2021
výhodné podmienky na zorganizovanie lyžiarskych kurzov pre všetky typy základných, stredných a vysokých škôl v stredisku Jasná.
Žiakom a študentom ponúkame lyžovačku v najlepších slovenských strediskách, so
širokou škálou trás vhodných pre slabších i lepších lyžiarov, ako aj komplexnú ponuku
doplnkových služieb. Významnými benefitmi výuky v týchto strediskách je bezpečnosť prepravy na moderných lanovkách a zároveň pohyb na čerstvom vzduchu, v najvyššie položených lyžiarskych strediskách s najlepšími podmienkami na Slovensku.

CENNÍK PRE LYŽIARSKE KURZY V STREDISKU JASNÁ
Žiaci a učitelia
ZŠ, SŠ

Študenti a učitelia
VŠ

SKIPAS
27.11.2020 - 24.12.2020

9€
osoba / deň

11 €
osoba / deň

SKIPAS
11.1.2021 - 12.2.2021

9€
osoba / deň

11 €
osoba / deň

SKIPAS
15.2.2021 - 5.3.2021 *

22 €
osoba / deň

25 €
osoba / deň

SKIPAS
8.3.2021 - 14.3.2021

9€
osoba / deň

11 €
osoba / deň

SKIPAS
15.3.2021 - 30.4.2021

5€
osoba / deň

7€
osoba / deň

POŽIČOVŇA LYŽIARSKY
ALEBO SNOWBOARDOVÝ SET

7€
osoba / deň

9€
osoba / deň

POŽIČOVŇA
PRILBA

3€
osoba / deň

3€
osoba / deň

ZIMA 2020/2021

LYŽIARSKA ŠKOLA
SKUPINOVÁ VÝUKA
OBED HAPPY END **

3 € na osobu / 1 hod. 3 € na osobu / 1 hod. min
min 12 osôb
12 osôb
6€
osoba / deň

6€
osoba / deň

* v termíne 15.2.2021 - 5.3.2021 je počet lyžiarskych kurzov kapacitne limitovaný
** obed Happy End: Stravovanie je potrebné rezervovať deň vopred v Klientskom
centre v stredisku. Platí pre skupinu min. 10 žiakov a pre 1 učiteľa na 10 žiakov. Táto
ponuka platí každý deň počas trvania lyžiarskeho kurzu.

JASNÁ: +421 907 88 66 44 • INFO@JASNA.SK • WWW.JASNA.SK |

PODMIENKY:
• Cena pre lyžiarske kurzy platí počas celej zimnej sezóny 2020/2021 okrem termínov 25.12.2020 - 10.01.2021,
30. - 31.1.2021, 6. - 7.3.2021 v stredisku Jasná.
• Skipasy: cena platí pri minimálnom počte 5 dní lyžovačky za
sebou pre organizovanú skupinu minimálne 20 osôb. Lyžiarske
kurzy je možné realizovať v dňoch pondelok – piatok.
• Učitelia: na každú začatú skupinu 10 žiakov / študentov jeden
učiteľ za rovnakú cenu ako žiaci / študenti. Cena platí pri minimálnom počte 5 dní lyžovačky za sebou. Každý pedagogický
dozor nad rámec ponuky si hradí náklady na jednotlivé služby
podľa aktuálneho cenníka jednotlivého strediska.
• Požičovňa: cena platí na kompletný lyžiarsky set (lyže, lyžiarky,
palice) alebo snowboardový set (snowboard, topánky) - prilba nie
je v cene. Požičanie je potrebné vopred zarezervovať a cena platí
pre organizovanú skupinu minimálne 20 osôb.
• Úschovňa: Lyže + palice alebo Snowboard 1€ / noc, Lyžiarky alebo SNB topánky 1€ / noc.
• Samoobslužný SKIDEPOT na Bielej Púti (Jasná Centrum): 5,60
€/noc/pre 2 páry lyží alebo snowboardy, 2 páry lyžiarok, 2ks prilieb, 2 páry rukavíc
• Lyžiarska škola: skupinová výučba na 2 hodiny, minimálny počet
12 osôb v skupine. Výučbu je nutné rezervovať minimálne 3 dni
vopred. Cena platí počas celej zimnej sezóny 2019/2020 okrem
termínov 25.12.2020 - 10.01.2020 a 12.02. - 26.02.2021.
Služby požičovne, úschovne a lyžiarskej školy sú kapacitne obmedzené a negarantujeme poskytnutie danej služby.

AQUAPARKY VÝHODNE
Celodenné vstupy do Tatralandie alebo Bešeňovej za zvýhodnené
ceny. Zábava pre deti v bazénoch alebo na toboganoch. Skvelá
alternatíva v prípade nepriaznivého počasia.
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PODMIENKY ZÍSKANIA CENY PRE LYŽIARSKE KURZY
Cena „Lyžiarske kurzy” platí len pre vopred objednané organizované
lyžiarske kurzy so skipasom na minimálne 5 po sebe nasledujúcich dní
a s minimálnym počtom 20 žiakov/študentov, do maximálneho veku
26 rokov. Lyžiarske kurzy je možné realizovať v dňoch pondelok – piatok. Na tento produkt sa nevzťahujú žiadne ďalšie zľavy. Lyžiarsky kurz
musí byť riadne objednaný minimálne 10 dní vopred prostredníctvom
písomnej objednávky zaslanej z oficiálnej emailovej adresy riaditeľa
školy na info@jasna.sk. Neoddeliteľnou súčasťou objednávky je vyplnenie a zaslanie TMR formulára, ktorý bude zaslaný obratom po obdržaní objednávky.
Vyplnený TMR formulár musí obsahovať: menný zoznam všetkých členov lyžiarskeho kurzu potvrdený pečiatkou školy. Osoby staršie ako 18
rokov sa musia na požiadanie preukázať študentskou kartou EURO 26,
GO 26, ISIC. Podmienkou získania ceny je jednorazový hromadný nákup pre celú skupinu. Cena pre lyžiarske kurzy platí počas celej zimnej sezóny 2020/2021 okrem termínov 25.12.2020 - 10.01.2021,
30. - 31.1.2021, 6. - 7.3.2021 v stredisku Jasná. Všetky skipasy sú vydávané na bezdotykových čipových kartách. Vratná záloha za čipové
karty je 2 €.
Pre uplatnenie zvýhodnenej ceny v aquaparku Tatralandia a vodnom
parku Bešeňová je potrebné preukázať sa na hlavnej pokladni Tatralandie, resp. Bešeňovej fotokópiou formuláru a účtenky potvrdenej pečiatkou Infocentra z lyžiarskeho strediska.
Ceny v špeciálnej ponuke „Lyžiarske kurzy” sú bez akejkoľvek dopravy
do stredísk. Zmeny vyhradené.
V prípade nedodržania podmienok v rámci akcie Lyžiarsky kurz, sa
cena skipassu navýši o 2€/osoba/deň.

TATRALANDIA & BEŠEŇOVÁ
Najlepší oddych a regeneráciu po lyžovačke zažijete v liptovských aquaparkoch. V Tatralandii si vychutnáte skutočné leto počas celého roka. Celoročných 6 toboganov a 10 bazénov s morskou, termálnou alebo čírou
vodou - to všetko v tropickej teplote 30 stupňov bez ohľadu na vonkajšie
počasie. V Bešeňovej môžete relaxovať v termálnych bazénoch, zábavu
si celoročne užijete v pravých morských vlnách a adrenalín na najrýchlejších a najdlhších toboganoch na Slovensku.

CENNÍK PRE LYŽIARSKE KURZY
V AQUAPARKOCH TATRALANDIA & BEŠENOVÁ
ZIMA 2020/2021
TATRALANDIA
AQUA TICKET
TATRALANDIA XS
SURF TICKET
TATRALANDIA
OBED *
BEŠEŇOVÁ
AQUA TICKET
BEŠEŇOVÁ
OBED *

Žiaci a učitelia
ZŠ, SŠ

Študenti a učitelia
VŠ

9€
osoba / deň
6€
osoba / 20 min
6€
/  1 porcia
9€
osoba / deň
6€
/  1 porcia

13 €
osoba / deň
6€
osoba / 20 min
6€
/  1 porcia
13 €
osoba / deň
6€
/  1 porcia

* Stravovanie je potrebné rezervovať deň vopred na Infocentre v stredisku.
Aquaparky: Cena platí na celodenný vstup vstup AQUA TICKET v Tatralandii alebo v Bešeňovej. Platí pre skupinu min. 10 žiakov a pre 1 učiteľa
na 10 žiakov. Táto ponuka platí každý deň počas trvania lyžiarskeho kurzu.

INFORMÁCIE A REZERVÁCIE :
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