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VERNOSTNÝ PROGRAM

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

NOVINKA / NOWOŚĆ

LIPTOVSKÝ 
HRÁDOKRUŽOMBEROK

ZBIERAJ BODY A VYHRAJ! 
Pravidlá vernostného programu: 

ZBIERAJ PUNKTY I WYGRAJ!
Regulamin programu lojalnościowego:

AKO ZÍSKAŤ BODY?
1. Ubytujte sa u niektorého z našich partnerských ubytovacích zariadení. 

Počet nocí Počet bodov

ubytovanie 2-4 noci 50

ubytovanie na 5 a viac nocí 100

2. Využite zľavy s LIPTOV Region Card. 

Sledujte pri každej kategórií znak  s označením počtu bodov, ktoré môžete získať 
pri uplatnení si zľavy. 

PRÍKLAD: za využitie zľavy na skipass a akceptáciu karty v stredisku Ružomberok - 
Malinô Brdo ski & bike získate 20 bodov. 

3. Ďalšie aktivity, za ktoré môžete získať body.

Počet bodov

overenie zadanej e-mail adresy 10

doplnením dodatočných údajov o vás 10

pri registrácii karty kliknutím na overovací link po prihlásení do mailu

Hodnotením a zdieľaním UZ*:

like na FB stránku UZ* 10

ohodnotenie FB stránky UZ* 20

zdieľanie UZ* na svojom FB profile 50

DÔLEŽITÉ! Hodnotiť UZ* je možné len po dobití pobytového balíka.

Hodnotením reálne využitých služieb:

like na FB stránku poskytovateľa služby 10

ohodnotenie FB stránky poskytovateľa služby 20

zdieľanie služby na svojom FB profile 50

DÔLEŽITÉ! Hodnotiť poskytovateľa služby je možné len po zaevidovaní využitia zľa-
vy do systému:
*ubytovacieho zariadenia

4. Stav svojho konta zistíte na stránke visitliptov.sk v sekcii LIPTOV Region Card po 
zadaní čísla karty. 

AKO VYHRAŤ?
1. Po dosiahnutí určenej úrovne budete automaticky zaradení do žrebovania o ceny: 

BASIC po dosiahnutí 300 bodov

darček a 1 + 1 skipas na Malinô Brdo (jedna osoba ZADARMO, druhá osoba za do-
platok 16 €)   

darček a vstup** do AQUA-VITAL Parku Kúpele Lúčky dvaja za cenu jedného (jedna 
osoba ZADARMO, druhá osoba za doplatok 10 €) 
** vstup do vonkajšieho bazéna na 3 hodiny

MASTER po dosiahnutí 500 bodov

darček a celodenný skipas pre 2 osoby na Malinô Brdo 

darček a 2 vstupy*** do AQUA-VITAL Parku Kúpele Lúčky 
***AQUA-VITAL Park balíček vonkajšie bazény + sauny na 3 hod. pre 2 osoby

ZÁVEREČNÉ ŽREBOVANIE 

víkendový pobyt Kryštál v Kúpeľoch Lúčky pre 2 osoby v hodnote 340 € 

víkendový pobyt pre 2 osoby na chate Dária počas letnej sezóny (termín podľa vý-
beru 05/2017 – 10/2017) s možnosťou využitia atrakcií horské káry a kolobežky v 
hodnote 210 € 

2. Žrebovanie bude prebiehať každý týždeň v termíne od 01.01.2017 do 23.04.2017. 

3. Po získaní výhry sa body na vašom konte vynulujú. 

4. Do záverečného žrebovania budú zaradení všetci, ktorí aspoň raz využili zľavu 
s LIPTOV Region Card.

5. Nazbierané body na konte zákazníka majú neobmedzenú časovú platnosť.

JAK UZYSKAĆ PUNKTY?
1. Zakwaterujcie się w jednym z naszych partnerskich obiektów noclegowych.

Liczba noclegów Liczba punktów

2-4 noclegi 50

5 i więcej noclegów 100

2. Korzystajcie ze zniżek z LIPTOV Region Card.

Przy każdej kategorii należy zauważyć znak  z oznakowaniem liczby punktów, 
które można uzyskać wraz z wykorzystaniem zniżki.

NA PRZYKŁAD: za skorzystanie ze zniżki na kanet narciarski oraz akceptację karty 
w ośrodku Ružomberok - Malinô Brdo ski & bike otrzymają Państwo 20 punktów.

3. Kolejne działania za które można uzyskać punkty.

Liczba punktów

weryfikacja podanego adresu e-mail 10

uzupełnienie kolejnych Państwa danych 10

przy rejestracji karty poprzez kliknięcie na link weryfikacyjny po zalogowaniu się na pocztę

Ocena i udostępnianie ON*:

like na stronie FB ON* 10

ocena strony FB ON* 20

udostępnianie ON* na swoim profilu FB 50

WAŻNE! Oceniać ON* można tylko po załadowaniu pakietu pobytowego.

Ocena faktycznie wykorzystanych usług:

like na stronie FB osoby świadczącej usługę 10

ocena strony FB osoby świadczącej usługę 20

udostępnić  usługi na swoim profilu FB 50

WAŻNE! Oceniać osoby świadczące usługi jest możliwe tylko po zarejestrowaniu 
wykorzystania zniżki w systemie:
*obiektu noclegowego

4. O stanie swojego konta można dowiedzieć się na stronie visitliptov.sk w części  
LIPTOV Region Card po wprowadzeniu numeru karty.

JAK WYGRAĆ?
1. Po osiągnięciu określonego poziomu wezmą Państwo udział w losowaniu o nagrody: 

BASIC  po osiągnięciu 300 punktów

prezent oraz 1+1 karnet na Malinô Brdo (jedna osoba ZA DARMO, druga osoba 
z dopłatą 16 €)

prezent oraz bilet wstępu ** do AQUA-VITAL Parku Uzdrowiska Lúčky dwie osoby 
w cenie jednej  (jedna osoba ZA DARMO, druga osoba z dopłatą 10 €)
** bilet wstępu na bazeny zewnętrzne na 3 godziny

MASTER po osiągnięciu 500 punktów

prezent oraz całodzienny karnet narciarski dla 2 osób na Malinô Brdo

prezent oraz 2 bilety wstępu*** do AQUA-VITAL Parku Uzdrowisko Lúčky
***AQUA-VITAL Park pakiet baseny zewnętrzne + sauny na 3 godziny dla 2 osób

LOSOWANIE FINAŁOWE

pobyt weekendowy Kryštál (Kryształ) w Uzdrowisku Lúčky dla 2 osób o wartości 340 €

pobyt weekendowy dla 2 osób w pensjonacie Dária w czasie sezonu letniego 
(termin do wyboru 05/2017 – 10/2017) z możliwością wykorzystania atrakcji jak 
gokarty górskie lub hulajnogi o wartości 210 €

2. Losowanie odbywać się będzie raz w tygodniu w terminie od 01.01.2017 r. do 
23.04.2017 r.

3. Po zdobyciu nagrody, punkty zostaną na Państwa koncie wyzerowane.

4. W losowaniu finałowym będą brać udział wszyscy, którzy chociaż raz wykor-
zystali zniżkę z  LIPTOV Region Card.

5. Nazbierane punkty na koncie klienta mają nieograniczony czas ważności.
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Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky.
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Tu platí karta
Card accepted here

Viac atrakcií za menej peňazí
Aqua a wellness, príroda a šport, 
história a kultúra, gastronómia a služby. 
visitliptov.sk

LIPTOV NA DLANI / LIPTOV NA DŁONI

mapa.visitliptov.sk
FREE

Hory a sneh / Góry i śnieg 20 bodov / punktów
1  Ružomberok - Malinô Brdo ski & bike

5% zľava na 2- až 6-dňový skipas / zniżka na 2 - do 6-dniowy skipass
10% zľava z ceny 3 x celodenného skipasu* / zniżka na 3 x całodzienny skipass*
20% zľava z ceny 6 x celodenného skipasu* / zniżka na 6 x całodzienny skipass*

2 Ski Centrum Opalisko Závažná Poruba
20% zľava na 4-hodinový skipass / zniżka na skipass 4-godzinowy
30% zľava na viacdňový skipas / zniżka na skipass kilkudniowy

3 TATRY MOTION Jasná Nízke Tatry
25% zľava na individuálnu lekciu v lyžiarskej škole, lyžiarskej škôlke MAXILAND / zniżka na 

indywidualną lekcję w szkółce narciarskiej MAXILAND
45% zľava v požičovni na lyžiarsky a snowboardový výstroj Economy, Performance / zniżka w 

wypożyczalni na sprzęt narciarski i snowboardowy Economy, Performance
4 BARTEKSKI - Požičovňa a servis lyží / Wypożyczalnia i serwis nart Demänovská dolina - Lúčky

20% zľava na požičovňu a servis lyží / zniżka do wypożyczalni i serwisu
5 SKI Niňaj - rent, service, shop Liptovský Mikuláš, Liptovský Ján, Bešeňová, Demänovská dolina

15% zľava na servis lyží a snowboardov / zniżka na serwis nart i snowboardów
15% zľava na požičanie lyží, snowboardu alebo celého výstroja na 3 a viac dní / zniżka na 

wypożyczenie nart, snowboardu lub całego sprzętu na 3 i więcej dni
6 Lilly sport - Požičovňa a servis lyží / Wypoźyczalnia i serwis nart Ružomberok - Hrabovo

10% zľava na servis lyží a požičanie do troch dní / zniżka na serwis nart oraz wypożyczenie  
do trzech dni

20% zľava na požičanie lyží na tri a viac dní / zniżka na wypożyczenie nart na trzy dni i więcej
Aquaparky, wellness & spa 20 bodov  / punktów

7  AQUA-VITAL Park & Wellness KÚPELE LÚČKY a.s.
20% zľava na vstup do AQUA-VITAL Parku / zniżka na wejście do AQUA-VITAL Parku
20% zľava na Wellness na objednávku 60 min. v Dependance Liptov / zniżka Wellness na 

zamówienie 60 min. w Dependance Liptov
50% zľava na AQUA-VITAL balíček - DVAJA ZA CENU JEDNÉHO** / zniżka na pakiet  

AQUA-VITAL - dwojga w cenie jednego**
8 Family resort Penzión Mária*** Bodice

30% zľava na vstup do wellness centra priamo v Penzióne Mária / zniżka od biletu wstępu do 
wellness centrum bezpośrednio w Pensjonacie Mária

9 Termálny bazén – HOTEL*** SOREA MÁJ Liptovský Ján / Basen termalny
20% zľava zo základnej ceny vstupu na vnútorný bazén / zniżka od podstawowej ceny biletu 

wstępu na basen wewnętrzny
10 Wellness & Reštaurácia Relax Hotel Sojka*** Malatíny

15% zľava na wellness / zniżka na wellness
10% zľava na Sojka pivo / zniżka na Sojka piwo

Rodiny s deťmi / Rodziny s dziećmi 10 bodov / punktów
11 ZOO Kontakt Liptovský Mikuláš

zľava bude poskytnutá formou bezplatnej jazdy na koni/poníkovi alebo krmiva  
v hodnote 1,00 € / zniżka zostanie udzielona w formie bezpłatnej jazdy konnej  
/na kucyku lub karmy w kwocie 1,00 €

12 TrickLandia Starý Smokovec
20% zľava z ceny vstupného / zniżka na bilet wstępu

13 Park MINI SLOVENSKO Liptovský Ján
10% zľava z ceny vstupného / zniżka na bilet wstępu

14 MINCOVNÍČKOVO – Podzemie pod vežami / Podziemia pod wieżami Liptovský Ján
20% zľava z lístka pre dospelú osobu / zniżka na bilet dla osoby dorosłej

15 NETOPIERKOVO – Stanišovská jaskyňa / Jaskinia Staniszowska Jánska dolina
20% zľava z lístka pre dospelú osobu / zniżka na bilet dla osoby dorosłej

16 PERMONÍKOVO – Medvedia štôlňa / Sztolnia Niedźwiedzia Žiarska dolina
20% zľava z lístka pre dospelú osobu / zniżka na bilet dla osoby dorosłej

17 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva / Słowackie Muzeum Ochrony Przyrody 
i Jaskiniarstwa Liptovský Mikuláš
14% zľava na rodinnú permanentku (3 vstupy) / zniżka na karnet – bilet rodzinny (3 wstępy)
17% zľava z ceny lístka – dospelí / zniżka od ceny biletu – osoby dorosłe
20% zľava na rodinnú vstupenku (2 dospelí + 3 deti do 15 rokov) / zniżka na karnet rodzinny (2 

osoby dorosłe + 3 dzieci do 15 roku życia) 
20% zľava na permanentku – dospelí (3 vstupy) / zniżka na karnet – dorośli (3 wstępy)

Kultúra, história, tradície Liptova / Kultura, historia, 
tradycje Liptowa

5 bodov / punktów

18 Expozície Liptovského múzea / Ekspozycje Liptowskiego Muzeum Ružomberok
20% zľava platí na návštevu expozícií Liptovského múzea v Ružomberku / zniżka obejmuje 

wstęp na wystawy Muzeum Liptowa w Rużomberku
19 Obec Vlkolínec - UNESCO pamiatka / Miejscowość Wlkolinec – Zabytek UNESCO

25% zľava z bežného vstupného / zniżka na wstęp
20 „NAŠE DEDIČSTVO“ - stála expozícia / „NASZE DZIEDZICTWO“ – stała ekspozycja Liptovský Ján

vstupné – dobrovoľné / wstęp - dobrowolny
21 Jánošíkovské tradície v Múzeu Janka Kráľa / Janosikowskie tradycje w Muzeum Janka 

Kráľa Liptovský Mikuláš
pri návšteve expozície Kapitoly z histórie mesta, zdarma vstup do Mikulášskej mučiarne / 
dla zwiedzających wystawę Rozdziały z historii miasta, bezpłatny wstęp do Mikulaskiej Izby Tortur

22 Spoznajte mesto so sprievodcom / Poznawanie miasta z przewodnikiem Liptovský Mikuláš
20% zľava z ceny vstupenky za sprievodcovské služby / zniżka na usługi przewodników

23 3D multikino Golden Apple Cinema Liptovský Mikuláš
18% zľava zo vstupenky na 3D film, zľava neplatí v „lacný utorok“ / zniżka na bilet na film 3D 

film, zniżka nie obejmuje „taniego wtorku”
25% zľava zo vstupenky na 2D film, zľava neplatí v „lacný utorok“ / zniżka na bilet na film 2D 

film, zniżka nie obejmuje „taniego wtorku”
 Šport a adrenalín / Sport i adrenalina 10 bodov / punktów

24 Hurricane Factory Tatralandia – pocit lietania v aerodynamickom tuneli / przeżycia
z latania w tunelu aerodynamicznym Liptovský Mikuláš
20% zľava na produkty: Wind Starter, Ride a storm / zniżka na produkty: Wind Starter, Ride i storm

25 Kart centrum – Jazda na motokárach / Jazda na gokartach Liptovský Mikuláš – Palúdzka
5 € za jazdu na motokáre v trvaní 6 minút / za 6 min. jazdy na gokarcie

15% zľava z ceny hygienickej kukly / zniżka na bawełnianą kominiarkę

26 Laser games - indoorová atrakcia - celoročná zábava / atrakcja indoor – rozrywka 
całodzienna Liptovský Mikuláš
33% tretia hra zadarmo (2 hry + 1 zadarmo) / trzecia gra za darmo (2 gry + 1 za darmo)

27  Bowling a Squash Motel Ranč Ružomberok
20% zľava zo vstupenky na bowling alebo squash na 1 hodinu - neobmedzene / zniżka na 

wejściówki na 1 godz. na bowling lub squash - bez ograniczeń
Reštaurácie, kaviarne, tradičná kuchyňa / 
Restauracje, kawiarnie i tradycyjna kuchnia

10 bodov / punktów

28 Pizzéria – reštaurácia MANDERLAK Bobrovec
10% zľava platí pri konzumácii v reštaurácii a pizzérii / zniżka obejmuje konsumpcję w restauracji 

i pizzeri
29 Reštaurácia Penzion Drak**** Demänová, Liptovský Mikuláš

15% zľava pri nákupe vín z Vinotéky Penziónu a Reštaurácie Drak / zniżka win przy zakupie w 
Winotece Pensjonatu i restauracji „Drak“

30 Restaurant hotel Svätojánsky kaštieľ*** Liptovský Ján
10% zľava zo všetkých jedál ponúkaných v reštaurácií a kaviarni / zniżka na wszystkie dania 

oferowane w menu restauracji oraz kawiarni
31 Koliba u dobrého pastiera Ružomberok-Čutkovo

10% zľava v reštaurácii / zniżka w restauracji
32 Koliba Richtárka Ružomberok-Čutkovo

10% zľava v reštaurácii / zniżka w restauracji
33 Reštaurácia Magdaleny Zai | Chateau GrandCastle / Restauracja Magdaleny Zai Lipt. Hrádok

10% zľava je poskytnutá z celého účtu / zniżka obejmuje cały rachunek
34 Tradičná liptovská kuchyňa / Tradycyjna kuchnia liptowska Strachanovka Liptovský Ján

10% zľava v reštaurácii (jedlá a nápoje) / zniżka w restauracji (potrawy i napoje)
35 Čajovňa AQUILA Ružomberok / Herbaciarnia AQUILA Ružomberok

15% zľava na podávané nápoje a pokrmy / zniżka na podawane napoje oraz posiłki
36 Penzión Tempo Tatry Pribylina

10% zľava v reštaurácii a wellness / zniżka w restauracji i wellness
37 McDonald´s Liptovský Mikuláš

50% zľava na vybraný koláč + kávu / zniżka dowolne ciasko + kawa
20% zľava na vybrané McMenu / zniżka dowolne McZestaw

38 Reštaurácia a predaj syrov Kozí vŕšok Ivachnová
10% na celú konzumáciu v reštaurácii vrátane nápojov, nevzťahuje sa na akciu „Jedz koľko vládzeš“ 

/ rabat na cały rachunek w restauracji wraz z napojami, nie dotyczy promocji „Jesz ile chcesz“
10% zľava na predaj syrov z vlastnej výroby / zniżka na zakup serów własnej produkcji

39 Pizzeria Good Mood Liptovský Mikuláš
10% zľava platí na priamu konzumáciu v pizzerii, neplatí na denné menu, Happy Hours a 

donáškovú službu / zniżka obejmuje konsumpcję bezpośrednio w pizzerii, nie obejmuje 
menu codziennego, Happy Hours lub doręczenia

40 Pivovar a pivovarská reštaurácia Liptovär / browar a restauracja piwowarnicza Lipt. Mikuláš
10% zľava z celkovej sumy účtu / zniżka od łącznej kwoty rachunku

41 Koliba Holica Huty
10% zľava na reštauráciu, neplatí na denné menu / zniżka w restauracji, nie obejmuje menu codziennego.

Obchod a služby / Handel i usługi 10 bodov / punktów
42 INTERSPORT Liptovský Mikuláš

10% zľava na servis a požičovňu športových potrieb / zniżka na usługi serwisu i wypożyczalni 
sprzętu sportowego

20% zľava na druhý lacnejší kus tovaru pri jednorázovom nákupe / zniżka na drugą sztukę 
tańszego towaru przy zakupie jednorazowym

43 INTERSPORT RENT Ružomberok
10% zľava na servis a požičovňu športových potrieb / zniżka na usługi serwisu i wypożyczalni 

sprzętu sportowego
20% zľava na druhý lacnejší kus tovaru pri jednorázovom nákupe / zniżka na drugą sztukę 

tańszego towaru przy zakupie jednorazowym
44 Spoznajte chute a vône liptovského liehovarníctva ST. NICOLAUS/ Poznaj smak Liptowski 

destylacji
10% zľava na nákup liehovín v predajni / zniżka przy zakupie alkoholu w sklepie 
20% zľava na degustácie / zniżka na degustację

45 Taxi služba NONSTOP
10% zľava pri cene do 10 € a na odťah vozidiel / zniżka przy cenie do 10 € i na holowanie pojazdów
20% zľava pri cene nad 10 € / zniżka przy cenie ponad 10 €
25% zľava pri cene nad 20 € / zniżka przy cenie podnad 20 €

46 Zmenáreň a záložňa Jáger / Kantor Liptovský Mikuláš
VIP kurzy výmeny valút / kursy wymiany walut

Podrobné informácie o zľavách a podmienkach ich čerpanie nájdete na www.liptovcard.sk alebo v mobilnej aplikácii Liptov. 
/ Szczegółowe informacje zniżek i warunków ich rysunku znajduje się na www.liptovcard.sk lub w aplikacji „Liptov“.

*Zľavy platné len počas pobytu! Ubytujte sa u niektorého z našich partnerských ubytovacích zariadení (zoznam na www.
liptovcard.sk) na minimálne 2 noci a získajte pobytové zľavy. / *Rabaty ważne tylko podczas pobytu! Zakwaterujcie się u 
jednego z naszych partnerów (lista na www.liptovcard.sk) na przynajmniej dwie noce, a otrzymacie zniżki pobytowe. 
** Vstup na vonkajšie bazény + vnútorný bazén v dňoch pondelok až štvrtok v termíne od 5. 9. 2016 do 30. 06. 2017 / 
** Wstęp na baseny zewnętrzne + basen wewnętrzny w dniach Poniedziałek – Czwartek (5. 9. 2016 – 30. 06. 2017)

 Kompletné informácie o vernostnom programe nájdete na www.visitliptov.sk v sekcii LIPTOV Region Card. / Sz-
czegółowe informacje odnośnie programu lojalnościowego znajdują się na www.visitliptov.sk w części LIPTOV Region Card.
Zmeny vyhradené. / Zmiany zastrzeżone.


