
PRAVIDLA A PROHLÁŠENÍ  – Školní skupina 
 

I. PREAMBULE 
 

 Hromadně organizovaný (či zprostředkovávaný) prodej skipasů je s ohledem na mimořádná opatření 

orgánů státní správy v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19, možný jen tehdy, pokud osoba, 

která hromadnou objednávku skipasů za/pro jiné osoby realizuje (či prodej zprostředkovává), předloží 

provozovateli jmenný seznam osob dle tohoto formuláře, kterým jsou skipasy určeny, s uvedením 

jejich jména a příjmení, data narození a státní příslušnosti, a u osob u kterých to mimořádná opatření 

vyžadují jako podmínku pro čerpání služby přepravy na lanových drahách a lyžařských vlecích (např. 

osoby starší 12 let) rovněž s předložením dokladu o splnění v čase prodeje platných a účinných 

podmínek mimořádných opatření orgánů státní správy v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19  

(např. OTN). Odpovědnost za správnost údajů uvedených ve formuláři a za pravost, platnost a 

správnost přiložených dokladů o splnění (např. OTN) nese osoba, která u provozovatele hromadnou 

objednávku činí, a odpovídá tak za veškerou újmu, která případně vznikne provozovateli či třetím 

osobám v důsledku uvedení nepravdivého, nesprávného nebo neúplného údaje či dokladu. 

 

II. PRAVIDLA NÁKUPU DLE PLATNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK PROVOZOVATELE 

 
1.  Školní skupiny : Mohou využívat zvýhodněné jízdné dle ceníku zveřejněného na webových stránkách 

prodávajícího https://klinovec.cz/cenik/#skoly-a-skupiny  

2.   Zvýhodněné nabídky je možné využít pouze ve všedních dnech. Na víkendy ani státní svátky se 
zvýhodněné jízdné pro školní skupiny nevztahuje! 

3.  Každá 16. osoba školní skupiny obdrží jednu jízdenku shodného druhu pro dospělého zdarma.  

4.  Všechny jízdenky pro školní skupiny jsou platné na dopravních zařízeních areálů Klínovec a Boží Dar.  
Nejsou platné na dopravních zařízeních areálu Fichtelberg! 

5.   Jízdenky jsou nahrávány na čipové karty s vratnou zálohou 50 CZK /ks. Zálohu na čipovou kartu uhradí 
kupující až při předání nabitých čipových karet. 

6.   Jízdné je možné uhradit předem bezhotovostním převodem, nebo při převzetí v hotovosti nebo platební 
kartou. 

7.   Platbu jízdenek a vratných záloh na čipové karty platební kartou nebo v hotovosti provádí jedna osoba za 
celou skupinu. 

8.   Pro bezhotovostní úhradu předem je nutné pro vystavení faktury zaslat objednávku na email 
info@klinovec.cz . 

9.   Nabité čipové karty placené bezhotovostním převodem budou vydány až po připsání platby na účet 
prodávajícího. 

10.   Nákup zvýhodněného jízdného pro školní skupiny nebo výdej nabitých čipových karet uhrazených předem 
lze uskutečnit pouze v budově kanceláře na adrese Loučná pod Klínovcem 207. 

11.   Před předáním jízdenek je představitel školní skupiny povinen odevzdat seznam žáků s datem narození 
žáků, opatřený podpisem ředitele školy a razítkem školy. 

12.   Za souhlas se zpracováním osobních údajů zúčastněných osob ve smyslu nařízení GDPR je odpovědný 
představitel školní skupiny. 

13.  Před předáním jízdenek je představitel školní skupiny povinen odevzdat prohlášení o bezinfekčnosti školní 
skupiny.  

https://klinovec.cz/cenik/#skoly-a-skupiny
mailto:info@klinovec.cz


14.  Za dodržení všech vládních nařízení souvisejících s aktuální epidemiologickou situací je odpovědný 
představitel školní skupiny. Prokázání bezinfekčnosti provede představitel školní skupiny při převzetí 
nabitých čipových karet.  

15.  V případě platby jízdenek v hotovosti či platební kartou, u nichž je požadováno vystavení zvláštního 
daňového dokladu (nad 10 000 CZK) je nutno požadavek vznést před vytištěním jízdenek. Na pozdější 
požadavky nebude brán zřetel. 

 
 

III. PROHLÁŠENÍ 
 

1. Čestně prohlašuji, že veškeré údaje uvedené shora v tomto objednávkovém formuláři jsou 

správné a úplné, a že přiložené doklady prokazující splnění platných a účinných podmínek 

mimořádných opatření orgánů státní správy v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19, jsou 

pravé, platné, správné a úplné, a že mi jednotlivé osoby uvedené v tomto objednávkovém formuláři 

udělily svůj souhlas s předložením těchto jejich údajů a dokladů provozovateli, za účelem provedení 

kontroly, které je mu uložena příslušnými mimořádnými opatřeními orgánů státní správy v souvislosti 

s výskytem onemocnění COVID-19. 

2. Prohlašuji, že jsem se seznámil s obchodními podmínkami, reklamačním řádem a provozním 

řádem areálu provozovatele. 

3. Prohlašuji, že jsem byl informován o zpracování osobních údajů členů skupiny provozovatelem 

a že jsem si vědom svých práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním 

osobních údajů provozovateli uděluji za všechny členy skupiny uvedené v níže přiloženém seznamu. 

  

  
 
            V …...................................... dne ….....................................      
 
 
 
 
 
 
 
 

….....................................................................................        
 Ředitel školy - razítko a podpis                             
 
 
 
 

….....................................................................................   
podpis  představitele školní skupiny          

   (bude podepsán při převzetí nabitých čipových karet )  
                                       
 
 
 

 



IV. SEZNAM ČLENŮ – Školní skupina 
 

POŘADÍ JMÉNO PŘÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST 
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