
OTVÁRACIE HODINY A CENNÍK VEREJNÉHO KLZISKA 

 

VEREJNOSŤ:   DENNE 10:00 – 19:00 

PARTIE NA HOKEJ: DENNE 19:30 – 22:30 

 

CENA VEREJNOSŤ:  3 €/osoba/deň 

CENA PRE PARTIU: 50 €/partia/hodina 

 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE 

 

• Všetky ceny sú vrátane DPH.  

• Lístky pre verejnosť sa kupujú v bufete priamo pri klzisku. V prípade, že bude bufet 

zavretý, lístky pre verejnosť zakúpite v pokladniach, kde sa predávajú lyžiarske 

lístky.  

• Po zaplatení vstupného pre verejnosť dostanete identifikačný náramok s dátumom 

a menom a priezviskom. 

• Prevádzkovateľ v zmysle ochrany osobných údajov je oprávnený vyžadovať meno 

a priezvisko danej osoby z dôvodu zabránenia zneužitia zakúpených lístkov pred ich 

nelegálnom distribúciou.  

• Partie sú povinné rezervovať termín na telefónnom čísle 0918 182 100 do 17:00. 

• Partie si zakupujú hodinové vstupy v určenom termíne výlučne v Reštaurácii Humno 

po rezervácií na telefónnom čísle 0918 182 100.  

• Posledný vstup pre partiu je od 21:30. Vstupné na tento termín je potrebné prísť 

uhradiť do Reštaurácie Humno najneskôr do 20:55 v daný deň. V opačnom prípade 

rezervácia prepadne a ihrisko sa uzatvorí o 21:30. 

• Ľadová plocha sa bude upravovať výlučne 1x ráno pred začatím verejného 

korčuľovania a 1x večer v čase od 19:00-19:30 v prípade nahlásenej partie alebo 

v mimoriadnych prípadoch na základe rozhodnutia prevádzkovateľa.  

• Každý účastník je povinný na základe vyzvania zamestnanca prevádzkovateľa 

preukázať sa identifikačným náramkom prípadne občianskym preukazom pre 

overenie totožnosti.  

• V prípade zistenia neoprávneného vstupu je prevádzkovateľ oprávnený vyvodiť 

trestno-právnu zodpovednosť voči dotyčnej osobe alebo skupine osôb.  

• Každý účastník je povinný oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom, ktorý je 

zverejnený pri vstupe do areálu klziska a na webovej stránke www.snowland.sk 

v sekcii Novinky.  

• Zakúpením lístka alebo zaplatením vstupu pre partiu dotyčné osoby automaticky 

vyjadrujú súhlas s prevádzkovým poriadkom.  

• Prevádzková doba a ceny sú platné od 22.12.2018. 

• Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien a prevádzkovej doby.  

• O prípadných zmenách informujeme na www.snowland.sk a na sociálnych sietiach. 

http://www.snowland.sk/
http://www.snowland.sk/

