
24. - 27. MAREC  
NAZAJ   V  PLANICO

Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih od 1. marca dalje



Cenik
vstopnic 
2022

ORGANIZACIJA 
DOGODKA

Smučarska zveza 
Slovenije, OK Planica
Podutiška 146, 
1000 Ljubljana
E-pošta: 
planica@sloski.si

PRODAJA 
VSTOPNIC
Poslovalnice 
Kompas d.d.,
prodajna mesta 
Petrol in Eventim.

Na spletu:    
planica.kompas.si
eventim.si
petrol-ticket.si

Splošni pogoji in pomembne informacije
• Ob nakupu posamezne ali več vstopnic je potrebno poravnati stroške prijavnine, ki znaša 1,5 EUR na pogodbo.
• Vračilo kupnine ni možno, razen v primeru odpovedi prireditve ali spremembe datuma prireditve, ob predložitvi ustreznega dokazila (vstopnica 

ali račun).
• Otroci do dopolnjenega 6. leta imajo brezplačen vstop vse dni. Brezplačne otroške vstopnice za otroke je potrebno dvigniti na prodajnih mestih.
• Do otroške vstopnice so upravičeni otroci od 7. do vključno 14. leta. V nedeljo, 27. 03. 2022, imajo otroci do vključno 14. leta brezplačen vstop.
• Otroci do vključno 2 let imajo brezplačni vstop na tribune. Otroci od dopolnjenega 3. leta potrebujejo svojo vstopnico za tribuno.
• Z nakupom vstopnice Tribuna Kavka imate tudi dostop do ponudnikov hrane in pijače v neposredni bližini tribune (hrana in pijača proti 

doplačilu).
• V ceno vstopnice KLUB PLANICA je všteto: brezplačen prevoz iz/v Kranjsko Goro (Hotel Kompas), hrana in pijača (neomejeno).
• V ceno vstopnice KLUB 239 je všteto: brezplačen prevoz iz/v Kranjsko Goro (Hotel Kompas), prostor na posebni tribuni / NLB MASTERCARD, 

en obrok hrane in pijača (neomejeno) v posebnem prostoru Klub 239. Z nakupom 3-dnevne vstopnice Klub 239 imate brezplačen vstop v 
četrtek (brez pogostitve). 

Vsi imetniki vrednotnic, ki ste jih zamenjali skladno s 65. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije 
COVID-19 (ZIUOOPE), lahko le-te koristite ob nakupu novih vstopnic. Unovčevanje vrednotnic za vstopnice je potrebno urediti najkasneje 
do petka, 18. marca 2022, pri istem prodajalcu vstopnic oz. na istem prodajnem mestu, kjer so bile kupljene vstopnice za FIS svetovno 
prvenstvo v poletih 2020. Vrednotnice ne zagotavljajo prednosti pri nakupu novih vstopnic. Vrednotnice ne veljajo kot vstopnice, niti jih 
na dogodku samem ne bo možno zamenjati za vstopnice. Prav tako ne veljajo vstopnice za FIS svetovno prvenstvo v smučarskih poletih 
iz leta 2020, če jih niste zamenjali za vrednotnice. Kupci, ki ne bodo izkoristili vrednotnic ali ne bodo izkoristili celotnega zneska prejetih 
vrednotnic, bodo imeli možnost vračila denarja po 10. aprilu 2022.

Vstopnice prodajajo vse poslovalnice Kompasa in pooblaščene agencije. Z nakupom vstopnice se obiskovalec strinja z omejitvami, ki jih določa 
prireditelj dogodka. Vstopnica velja za eno osebo, na dan prireditve, ki je naveden na vstopnici. Vsaka zloraba se kaznuje. Organizator si pridržuje 
pravico do manjših sprememb programa. Vnos alkohola, steklenic, kozarcev, pločevink, palic, orožja, eksplozivnih teles, pripomočkov za ognjemet in 
drugih predmetov, ki lahko ogrozijo varnost ljudi, je strogo prepovedan. Izhod v času prireditve je možen le na za to določenih in označenih mestih. 
Obisk prireditve je na lastno odgovornost. Vstopnice kupujte samo pri pooblaščenih prodajalcih.



Četrtek, 24. 3. 2022
Kvalifikacije
 
08:45  Uradni trening
10:00  Uradni trening
11:00  Kvalifikacije
 
Petek, 25. 3. 2022
Posamična tekma
 
12:30  Poskusna serija
14:00  Prva serija
  Finalna serija
  Uradna razglasitev rezultatov
 

Sobota, 26. 3. 2022
Ekipna tekma
 
09:00  Poskusna serija
10:00  Prva serija
  Finalna serija
  Uradna razglasitev rezultatov
 
Nedelja, 27. 3. 2022
Posamična tekma

09:00  Poskusna serija
10:00  Prva serija
  Finalna serija
  Uradna razglasitev rezultatov

Tekmovalni program


