NOTEIKUMI TRASES LIETOŠANAI IEROBEŽOJUMU APSTĀKĻOS.
( šie noteikumi ir papildinājums esošajiem vispārīgajiem Žagarkalna slēpošanas bāzes
lietošanas noteikumiem, kas paliek spēkā )
PIRMS IERAŠANĀS KALNĀ, SLĒPOTĀJAM IR JĀREĢISTRĒJAS ELEKTRONISKAJĀ SISTĒMĀ
https://zagarkalns.bloomdigital.eu/ UN JĀREZERVĒ SLĒPOŠANAS LAIKS VAI JĀNOPĒRK
PACĒLĀJ BIĻETE IEPRIEKŠPĀRDOŠANĀ WWW.BILESUPARADIZE.LV.
1. Diena ir sadalīta divu stundu periodos un slēpotāji var rezervēt vai nopirkt sev tikai
konkrētu 2.stundu laika setu.
2. Veicot rezervāciju ir jāievada derīgs e-pasts un tel. nr. Atkārtoti rezervējot vietu,
sistēma jūs atpazīs un dati nebūs jāievada otrreiz.
3. Pēc rezervēšanas sistēma atsūta e-pastu ar apstiprinājumu, ko lūdzam parādīt,
pērkot biļeti uz vietas kasē. Ja e-pasts nav pieejams, kasiere jūs atradīs sistēmā pēc
vārda. Ja esat pirkuši biļeti iepriekšpārdošanā , jums ir jāsaglabā telefonā vai
jāizprintē svītrkods, ko kasiere noskanēs un izsniegs pacēlāja biļeti.
4. Apstiprinājuma e-pastā ir links ar iespēju atteikt rezervāciju, ja plāni ir mainījušies.
Lūdzam atteikt rezervāciju vismaz 12 stundas pirms ierašanās kalnā, lai brīvo vietu
var rezervēt kāds cits. Iepriekšpārdošanā pirkto biļeti nevar atgriezt kasē, saņemot
par to naudu, vai atcelt rezervāciju. Šo biļeti var nodot citai personai vismaz 4 st.
pirms laika seta sākuma tikai iepriekš atsūtot e-pastu uz infozagarkalns@gmail.com
5. Pērkot iepriekšpārdošanā biļeti , apmeklētājam pašam jāpārliecinās par trasēm un
pacēlājiem, kas konkrētajā laikā ir paredzēti būt atvērti, par laika apstākļiem, kādi
gaidāmi un pašam ir jāizvērtē iespējamā sniega kvalitāte uz to brīdi, kad tiks
izmantota nopirktā pacēlāja biļete.
6. Iepriekšpārdošanā iegādātā biļete tiks anulēta un nauda tiks atgriezta pircējam
tikai gadījumā, ja neparedzētu apstākļu dēļ Žagarkalna slēpošanas bāze attiecīgajā
dienā un stundās uz kurām ir nopirkta biļete būs slēgta.
7. Ja kāds vairākas reizes ir veicis rezervāciju, bet nav ieradies kalnā, attiecīgi liedzot
iespēju kādam citam tajā laikā paslēpot, mums ir tiesības bloķēt šai personai
turpmāk iespēju rezervēt vietu uz kalna. Lūdzu, būsim koleģiāli un laicīgi atsauksim
savu rezervāciju, lai citi gribētāji var paņemt brīvo vietu.
8. Kalnā var ierasties arī bez rezervācijas. Mēs negarantējam , ka būs brīvas vietas
attiecīgajā laika setā. Ja kāds no iepriekš vietu rezervējušiem apmeklētājiem
neierodas, tad sākoties katram laika setam, kasiere varēs pārdot pacēlāja biļetes uz
neizmantotajām vietām.
9. Maksājums ir jāveic tikai ierodoties kalnā, āra kasē.
10. Ja apmeklētājs ir ieradies pēc sava rezervētā vai iepriekšpārdošanā iegādātā laika
seta sākuma, pacēlāja biļete tiek pārdota tikai līdz rezervētā laika beigām. Biļetes
cena paliek nemainīga neraugoties uz to, cik apmeklētājam laika ir atlicis līdz
rezervācijas seta beigām. Apmeklētājam pašam ir jāizvērtē kavēšanās riski, kas
saistīti ar iespējamo rindu inventāra nomā.
11. Maksimālais vietu skaits, ko var rezervēt vai nopirkt vienā reizē viena persona ir 5
vietas.

12. Rezervējot nav jānodala atsevišķi pieaugušie un bērni virs 7.g.v., bet jāieraksta tikai
kopējais vietu skaits vienai rezervācijai.
13. Bērniem līdz 7.g.v rezervācija un pacēlāja biļete nav vajadzīga.
14. Rezervācijas uz konkrētu darba dienu tiks atvērtas divas dienas iepriekš. Uz katrām
sekojošām brīvdienām rezervācijas tiks atvērtas katrā ceturtdienām plkst. 10:00.
Iepriekšpārdošanā vietas tiks izliktas tirdzniecībā nedēļu iepriekš.
INVENTĀRA NOMA UN KASES STRĀDĀ ĀRTELPĀ. Apmeklētājam ir jārēķinās, ka nomā var
veidoties rinda un jāierodas kalnā ne vēlāk kā 30 min. pirms rezervācijas sākuma. Brīvdienās
ieteicams ierasties vēl ātrāk. Atrodoties pie kases vai inventāra izsniegšanas lodziņa,
apmeklētājam jābūt sejas maskā vai ar uz sejas uzvilktu kakla lakatu-balaklavu . Ja
apmeklētājs neievēro šo prasību, personālam ir tiesības viņu neapkalpot.
KAFEJNĪCA ĒDIENU IZSNIEDZ TIKAI LĪDZŅEMŠANAI. Pasūtot ēdienu apmeklētājam ir jābūt
sejas maskā. Iesakām nopirkto ēdienu ēst savās mašīnās, lai kalna virsotnē neveidojas cilvēku
koncentrācija vairāk , kā pieļaujams un ir iespējams ieturēt distanci starp personā, kas nav no
vienas mājsaimniecības ne mazāku , kā 2 m.
ĢĒRBTUVES NETIEK NODROŠINĀTAS. Aicinām ierasties kalnā jau saģērbušamies kalna
drēbēs. Ja nepieciešams tikai uzvilkt zābakus, to var darīt kafejnīcas bijušajā terasē. Tā ir
pārkārtota, kā plaša atpūtas telpa, kur īslaicīgi sasildīties. Ēst kafejnīcā līdzņešanai nopirkto
ēdienu atpūtas telpā nav atļauts. Aicinām uzturēties terasē ne ilgāk kā 20 minūtes.
Vienlaicīgi vairāk, kā 15 personām terasē uzturēties nav atļauts.
APMEKLĒTĀJAM VISĀ TRASES TERITORIJĀ IR JĀIEVĒRO 2 m DISTANCE NO APKĀRTĒJIEM ,
izņemot, ja viņi ir vienas mājsaimniecības locekļi.
RINDĀ PIE PACĒLĀJIEM IR JĀSTĀV 2 m DISTANCĒ UN IEROBEŽOTĀ KORIDORĀ VIENAM AIZ
OTRA NEATKARĪGI, VAI APMEKLĒTĀJI IR NO VIENAS MĀJSAIMNIECĪBAS. Par atkārtotu
distances neievērošanu, personālam ir tiesības anulēt pacēlāja biļeti un izraidīt
apmeklētāju no trases teritorijas
TELPĀS IEEJOT JĀLIETO SEJAS MASKAS
INSTRUKTORI STRĀDĀ TIKAI INDIVIDUĀLĀS NODARBĪBĀS. Instruktoru rezervāciju veikt ir
nepieciešams iepriekš. Tel.: 28707707

