Hotel Cerkno d.o.o.
Sedejev trg 8
SI-5282 Cerkno
Slovenija

T: +386 5 37 43 400
F: +386 5 37 43 433
W: www.hotel-cerkno.si
E: info@hotel-cerkno.si

HOTEL CERKNO
Zima 2017/2018
SMUČAJTE CENEJE (enodnevni izleti za organizirane skupine)
PONEDELJEK - PETEK (velja v sezoni 2017/2018, ne velja med šolskimi počitnicami in med
prazniki)
DNEVNA SMUČARSKA
AKCIJA - PONEDELJEK,
TOPLI OBROK
VOZOVNICA
TOREK
Osnovne šole
11,00 €
9,00 €
3,80 €
Mladina*
12,00 €
9,50 €
4,80 €
Odrasli
22,00 €
/
/
SOBOTE - NEDELJE – PRAZNIKI, ŠOLSKE POČITNICE ter 31.12.2016
DNEVNA SMUČARSKA
AKCIJA - PONEDELJEK,
VOZOVNICA
TOREK
Osnovne šole
14,00 €
/
Mladina*
17,00 €
/
Odrasli
25,00 €
/

TOPLI OBROK
3,80 €
4,80 €
/

*Vozovnice MLADINA veljajo za osebe od vključno letnika (letnik rojstva) 1991 do vključno
letnika (letnik rojstva) 2002 (za nakup je obvezna predložitev osebnega dokumenta).
Otroci do 6 let (rojeni l. 2012, oz. mlajši) prejmejo dnevno oz. sezonsko vozovnico
brezplačno ob plačilu administrativnih stroškov (20 € - sezonska vozovnica, 1€ dnevna
vozovnica, obvezno plačilo kavcije 5€ za čip), če se na žičniški napravi vozijo v naročju
oz.spremstvu osebe, ki smučarsko vozovnico ima; otrok brez smučarske vozovnice ni
zavarovan na žičniški napravi za primer odgovornosti upravljavca smučišča; otroci do 6 let
(rojeni l. 2011, oz. mlajši), ki smučajo samostojno in, ki smučajo v smučarskih klubih, šolah in
tečajih s trenerjem ali vodjo vrste, potrebujejo veljavno otroško vozovnico
SPREMSTVO SKUPIN
Za spremstvo je potrebna predhodna najava v Hotelu Cerkno (05-37-43-400, info@hotel-cerkno.si)
ali SD Novinar (031-780-111, sola.smucanja@novinar-drustvo.si) vsaj tri dni pred željenim datumom.
DO 5 UR
NAD 5 UR
Cena
60,00 €
65,00 €
SANKANJE*
OTROCI
MLADINA
Dostop s
3,50 €
4,00 €
sedežnico
*Kot sankaška proga je pripravljen in zavarovan del smučišča ob progi Grič.

ODRASLI
4,50 €

Prosimo, da smučarske izlete najavite pisno (obvezno ) po telefaksu 05/374-34-33 ali na
info@hotel-cerkno.si !!
Po predhodnem dogovoru za skupine v restavraciji na SC Cerkno pripravimo tudi topli obrok ali
kosilo!
Ponudba ponedeljek-petek ne velja za organizacijo smučarskih tekmovanj!
Splošni pogoji smučanja za organizirane skupine so priloga cenika in jih smučar z nakupom vozovnice
sprejema v celoti, prav tako tudi pogoje prodaje v sezoni 2017/2018.
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SPLOŠNI POGOJI SMUČANJA ZA ORGANIZIRANE SKUPINE

Cenik ˝smučajte ceneje˝ velja za organizirane, vnaprej pisno (mail, fax) najavljene skupine, z
najmanj 20 udeleženci, ki kupijo smučarske vozovnice. Ne velja za skupine nastanjene v
destinaciji Cerkno.
Organiziranim skupinam pripada gratis vozovnica za vsakega 21. smučarja. Če skupina ni bila
pisno najavljena vsaj en dan prej, ne more uveljavljati gratis vozovnic!
Za odrasle spremljevalce osnovno- in srednješolskih skupin, velja cena otroških oz.
mladinskih vozovnic, vendar ne več kot en spremljevalec na 12 smučarjev.
Otroci do 14. leta starosti morajo na smučišču obvezno nositi zaščitno smučarsko čelado.
Brez pisnega dovoljenja vodje smučišča, je na smučišču strogo prepovedana kakršnakoli
organizacija smučarskih tekem, postavljanje smučarskih količkov, druge športne aktivnosti in
dejavnosti, razen smučanja.
Za ponudnike turističnih storitev cene in pogoji za organizirane skupine ne veljajo.
Poslabšanje vremena, veter, megla, zapora prog, prekinitev obratovanja ali zastoj
posameznih naprav, niso razlog za povrnitev kupnine ali podaljšanje veljavnosti vozovnice.
Smučarji na smučišču se morajo ravnati skladno z mednarodnimi FIS pravili, v skladu z
zakonom o varnosti na smučišču, opozorilnimi in obvestilnimi znaki, znaki za prepoved in
znaki za obveznost ter po navodilih in opozorilih redarjev, nadzornikov in žičničarjev.
Vse žičniške naprave delujejo po principu samopostrežbe - uporabnik katerekoli žičniške
naprave, mora obvladati tehniko varnega vstopa in izstopa.
Smučarji morajo ravnati po načelu vzajemnega spoštovanja in razumevanja. Smučišče morajo
uporabljati tako, da ne ogrožajo ali poškodujejo sebe, drugih oseb ali naprav na smučišču.
Vozovnice so neprenosljive. Vsak poskus ali zloraba vozovnice ter kršenje pravil varnega
smučanja so v skladu z zakonom o varnosti na smučišču razlog za takojšen in trajen odvzem
vozovnice.
Na zahtevo blagajnika, nadzornika ali druge uradne osebe, mora smučar, z ustreznim
dokumentom dokazati upravičenost nakupa otroške ali mladinske vozovnice, prav tako tudi
starši oz. spremljevalci, ki želijo prevzeti brezplačno otroško karto.
Po direktivi Evropske unije, je otrokom pod 125 cm telesne višine dovoljen vstop na naprave
samo v spremstvu odrasle osebe!
V skladu z zakonom ( ZVSmuč. Ur.l. RS 3/2006, 17/2008 ) mora vsak izvajalec poučevanja
pridobiti soglasje upravljavca, ter izpolnjevati pogoje, ki so navedeni v 16. členu. V prilogi
vam pošiljamo obrazec, ki ga morate pred pričetkom poučevanja izpolniti. En izvod vrnete
na blagajni SC Cerkno, en izvod pa ostane vam.
Cerkno, september 2017

Hotel Cerkno d.o.o.,
direktorica Manuela Božič Badalič
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