Akce „Skipas zdarma“
•

Smysl akce
Podle vyjádření ubytovatelů je v Rokytnici nad Jizerou na začátku zimní sezóny a
v druhé polovině března každoročně minimum obsazených lůžek Tato akce má za cíl
získat na základě max. výhodných cenových podmínek další návštěvníky tak, aby se
plynule zajistil chod a návštěvnost až do konce zimní sezóny.

•

Podmínky
-

akce se může zúčastnit pouze člen Sdružení pro CR v Rokytnici nad Jizerou

-

termín akce je do 21.12.2012 a od 18.3.2013

-

Spartak Rokytnice, a.s. (skiareál
Horní Domky, Studenov)
poskytne
ubytovatelům slevu na vícedenní skipasy( 2 – 7 dní) ve výši 50 % , přičemž se
vychází z ceny jednodenní jízdenky ve vedlejší sezóně 500,- Kč , tzn. že
dvoudenní jízdenka je za cenu 2 x 250,- Kč, tj. 500,- Kč.

-

Ceny skipasů se slevou pro ubytovatele:

2 dny 500,-Kč

3 dny 750,- Kč
4 dny 1000,- Kč
5 dnů 1250,- Kč
6 dnů 1500,- Kč
7 dnů 1750,- Kč
Pozn.jednodenní jízdenky se neposkytují se slevou. Jízdenky jsou platné pouze
na zařízeních ve vlastnictví Spartak Rokytnice, a.s., tzn. areál Horní Domky a
Studenov – vleky nad Lenochem.
-

Ubytovatelé vícedenní skipasy za tyto ceny nakoupí hromadně pro své
ubytované. Ubytovatelé na svých stránkách prezentují informaci buď „Skipas
zdarma“(inzerovat pouze cenu za ubytování se skipasem zdarma – skipas je
v ceně ubytování) nebo „Skipas za 50%“ k ubytování ( inzerovat zvlášť cenu za
ubytování a zvlášť cenu za skipas) v termínu na začátku sezóny (dle sněhových
podmínek do 21. prosince 2012 a ve vedlejší sezóně od 18. března 2013

-

jízdenky platí pouze ve skiareálech Horní Domky a Studenov (zařízení Spartak
Rokytnice, a.s.). Ubytovatel tuto informaci předá ubytovaným!

-

ubytovatel, který má zájem se akce zúčastnit, vyvěsí viditelně informaci o akci na
svých webových stránkách

-

ubytovatel, který se akce zúčastní, bude vyvěšen na www.skiarealrokytnice.cz/skipaszdarma (třídění ubytovatelů dle toho zda budou inzerovat
skipas zdarma, či skipas za 50%)

•

Technické zabezpečení
-

ubytovatel se do akce přihlásí zasláním kontaktních a fakturačních údajů emailem na adresu: info@skiroky.cz

-

ubytovatel oznámí, zda jde o skipas zdarma anebo skipas za 50%

-

Spartak a.s. umístí na svoje webové stránky banner skipas zdarma s údaji o
jednotlivých ubytovatelích účastnících se akce

-

ubytovatel objedná počet a druh jízdenek mailem na info@skiroky.cz vždy den
předem

-

jízdenky budou vystaveny na čipových kartách, které jsou zálohovány 100,- Kč

-

ubytovatel si jízdenky osobně vyzvedne v pokladně LD Horní Domky a bude
ubytovaným vydávat jízdenky a vybírat zálohu na čipové karty větší než 100,- Kč,
aby ubytovaný byl nucen vrátit čipovou kartu zpět ubytovateli. Tím by se mělo
předejít přeprodávání zlevněných jízdenek.

-

ubytovatel je povinen provést vyúčtování prodaných skipasů vždy do konce
daného měsíce, nejpozději poslední den v měsíci z důvodu odvodu DPH. Dle
vyúčtování bude vystavena faktura, kterou je ubytovatel povinen zaplatit v době
splatnosti. Bude-li některý z ubytovatelů trvat na platbě v hotovosti, je třeba si to
domluvit předem.

Pozn.
Upozorňujeme, že Skipas zdarma je pouze název akce. Spartak Rokytnice,
a.s., poskytuje ubytovatelům, kteří jsou členy Sdružení pro CR, slevu na skipasy 50%.
Rozhodně skipasy neposkytuje úplně ZDARMA!

