CELOSEZÓNNY SKIPASS TMR SEZÓNA 2015/2016
Vážení členovia SLA,
Slovenská lyžiarska asociácia v spolupráci so spoločnosťou Tatry mountain resorts a. s. pre Vás pripravili špeciálnu
ponuku – celosezónny skipass TMR 2015/2016 s možnosťou zakúpenia do 22.12.2015 v nasledovných cenách:

280,-€/dospelý; 224,- €/senior/junior; 195,-€/ dieťa;
ČO JE POTREBNÉ PRE ZAKÚPENIE TOHTO SKIPASSU?
1. Byť registrovaným členom SLA.
2. Nahlásiť záujem o zakúpenie skipassu najneskôr do 16.12.2015 do 12:00 hod. na mailovú adresu
office@slovak-ski.sk v rozsahu: meno a priezvisko, emailová adresa, pod ktorou je registrovaný Váš gopass.
Pozn.: Tí členovia, ktorí nie sú registrovaní v Gopasse, si musia urobiť registráciu (trvá cca 2 minúty) a zakúpiť si
vlastnú personalizovanú čipovú Gopass kartu (v cene 2 EUR), ktorá im príde domov poštou cca do 10 dní od
objednania.
3. Následne bude členom odoslaný špecializovaný personalizovaný mail s unikátnym kódom, ktorý im umožní prístup na
online nákup ku danej špeciálnej ponuke v zľavovom centre v osobnom konte na www.gopass.sk .

TRÉNINGOVÝ LÍSTOK TMR SEZÓNA 2015/2016
NA KOHO SA TRÉNINGOVÝ LÍSTOK VZŤAHUJE?
a) Pretekár: člen SLA s platným členským preukazom SLA a vydanou pretekárskou licenciou na príslušnú sezónu. Za
pretekára sa považujú mladší predžiaci, starší predžiaci, žiaci, juniori, dospelí a masters, ako aj deti narodené v roku
2008, ktoré sú členmi SLA s platným členským preukazom, avšak platný Registračný a licenčný poriadok SLA im
neumožňuje vydanie pretekárskej licencie.
b) Tréner: člen SLA s platnou trénerskou licenciou.
c) Inštruktor lyžovania: člen SLA s platnou licenciou inštruktora lyžovania registrovaný v lyžiarskom klube v ÚAD.
d) Asistent trénera: člen SLA (pomocný tréner bez licencie), ktorý pomáha trénerovi pri zabezpečení tréningu. Každý
klub má nárok na nahlásenie asistenta na každých 6 detí s pretekárskou licenciou za daný klub.

ČO JE POTREBNÉ PRE ZAKÚPENIE TOHTO TRÉNINGOVÉHO LÍSTKU ?
1. Nahlásiť záujem o zakúpenie skipassu najneskôr do 14.12.2015 do 12:00 hod. na mailovú adresu
office@slovak-ski.sk v rozsahu: meno a priezvisko, emailová adresa, pod ktorou je registrovaný Váš gopass, dátum
narodenia,.
Pozn.: Tí členovia, ktorí nie sú registrovaní v Gopasse, si musia urobiť registráciu (trvá cca 2 minúty) a zakúpiť si
vlastnú personalizovanú čipovú Gopass kartu (v cene 2 EUR), ktorá im príde domov poštou cca do 10 dní od
objednania.
2. Následne bude členom odoslaný špecializovaný personalizovaný mail s unikátnym kódom, ktorý im umožní prístup na
online nákup ku danej špeciálnej ponuke v zľavovom centre v osobnom konte na www.gopass.sk .

V AKÝCH STREDISKÁCH MOŽEM VYUŽIŤ ZAKÚPENÝ SKIPASS?
Stredisko

Zjazdovka/vlek

Typ lístka

Od – do

Cena

Štrbské Pleso

vyhradená zjazdovka

3-hodinový

07:00 – 10:00 h.

9€

Štrbské Pleso

vyhradená zjazdovka

3-hodinový

09:00 – 12:00 h.

9€

Štrbské Pleso

vyhradená zjazdovka

denný

07:00 -16:30 h.

18 €

Krupová

3-hodinový

08:30-11:30 h.

9€

Jasná – vlek z Kolieska,
občasne lanovka Záhradky

3-hodinový

07:00 – 10:00 h.

9€

Lanovka Buková hora

3-hodinový

12:00 -16:00

9€

Chopok juh
Chopok – Sever
Tatranská Lomnica

Kontakt
tomko@tmr.sk
0905 839 220
tomko@tmr.sk
0905 839 220
tomko@tmr.sk
0905 839 220
temniak@tmr.sk
0907 858 810
kupco@tmr.sk
0905 033 679
tomko@tmr.sk
0905 033 679

Pozn.: Celosezónny skipass TMR 2015/2016 nahrádza tréningový lístok v stredisku Chopok juh-Krupová.

