
PONDELOK STREDA PIATOKUTOROK ŠTVRTOK SOBOTA NEDEĽA

12.30 – 15.00B

10.00 – 12.00A

15.30 – 18.00C

19.00 – 21.00D

KLZISKO ČUTKOVSKÁ DOLINA
ROZPIS KORČUĽOVANIA

Len rezervácie 
pre základné školy 

Verejné korčuľovanie s možnosťou 
rezervácie pre uzavreté skupiny 

Verejné korčuľovanie
PODĽA CENNÍKA

Verejné korčuľovanie 
ZADARMO

 Prevádzková doba je denne od 8.00 – 22.00 h. Z toho časy údržby: 8.00 – 10.00 h, 12.00 – 12.30 h, 15.00 – 15.30 h, 18.00 – 19.00 h, 21.00 – 22.00 h. 
 Prevádzkovateľom ľadovej plochy je Pastierska koliba, s.r.o.  Korčuľovanie bude prebiehať v cykloch podľa rozpisu  Veľkosť ihriska je 33 x 18 m 

a maximálna kapacita je 80 osôb  Ľadová plocha je v prevádzke od novembra do marca v závislosti od vonkajšej teploty   Prevádzkovateľ si vyhradzuje 
právo na okamžitú údržbu v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok  Rezervovať ľadovú plochu pre uzavreté skupiny je možné len 24 hodín 
vopred a to mailom klzisko@udobrehopastiera.sk alebo telefonicky 0905 503 900. Časy určené pre uzavreté skupiny sú uvedené v rozpise.  Vstup 
na ľadovú plochu je len na vlastnú zodpovednosť  Deti do 6 rokov majú povolený vstup len v sprievode platiacej dospelej osoby  O aktuálnych 
informáciách vás budeme priebežne informovať na stránke facebooku: Ľadová plocha v Čutkovskej doline  Tieto informácie sú platné od 1.12.2021.

Prostredníctvom e-mailu klzisko@udobrehopastiera.sk
alebo telefonicky 0905 503 900

CENNÍK (INDIVIDUÁLNE) CENNÍK (SKUPINY) REZERVÁCIE (24 HODÍN VOPRED)

0905 503 900              Klzisko – Čutkovská dolina

DO 12 ROKOV: 1,5 € / cyklus 
NAD 12 ROKOV A DOSPELÍ: 3 € / cyklus

ZÁKLADNÉ ŠKOLY: 20 € / 1 h; 40 € / 2 h 
SKUPINY: 40 € / 1 h; 60 € / 2 h

Lístky je možné zakúpiť priamo u správcu pri ľadovej ploche. V jeho neprítomnosti je 
možné zakúpiť lístky v kolibe Fatranka alebo na recepcii v Kolibe u dobrého pastiera.

Rezervácia minimálne 24 hodín vopred. 
Cena je vrátane mobiliáru (hokejové bránky).

Počas verejného korčuľovania
je zákaz hrania s pukom!

Ihrisko je 
chránené 
kamerovým 
systémom 
a strážnou 
službou


