
HDD Sij Acroni Jesenice
Ledarska ulica 4

4270 Jesenice

S skupnimi močmi, pokažimo, kaj pomeni 
ponos Gorenjske in slovenskega športa!

Nova hokejska sezona je tik pred vrati. Letos bo še posebej čarobna, saj na Jesenicah praznujemo jubilejno 70. leto obstoja 
hokeja na ledu na Gorenjskem! 

Za nami so častitljiva leta, pred nami pa zanimiva in novosti polna hokejska sezona, na katero se v jeseniškem hokejskem 
kolektivu pospešeno pripravljamo že danes. Prepričani smo, da bo visoka obletnica tako nam kot vsem podpornikom hokeja 
na Jesenicah prinesla uspešno sezono ter da si bomo ob koncu ponosno segli v roke in si čestitali za nove uspehe kluba!

ZVESTOBA SE SPLAČA - Sezonska vstopnica prinaša številne nove ugodnosti!

V dvorani Podmežakla bodo v novi sezoni rdeči oklepniki odigrali vsaj 33 tekem, z nakupom sezonske vstopnice pa si boste 
vsako tekmo lahko ogledali za ceno ene blejske kremne rezine, ob tem pa prejeli še ekskluzivne bonuse! 

Poleg sezonske vstopnice boste kupci brezplačno prejeli uradni navijaški rekvizit HDD Jesenice, poleg tega pa tudi številne 
ugodnosti, ki so jih za vas pripravili naši partnerji. In to še ni vse! Nakup sezonske vstopnice za letošnjo sezono vam v sezoni 
2019/20 prinese še dodatnih 10 % popusta na sezonsko vstopnico! 

Vstopnice bodo v prodaji od sobote, 11. avgusta 2018, pri pripravi paketov vstopnic pa smo še posebej mislili na družine z 
otroki, na najmlajše, na zveste navijače in člane sindikatov ter zaposlene v podjetjih naših pokroviteljev. 

Cenik vstopnic:

Dnevna vstopnica 
sedišče ali stojišče

Sezonska vstopnica 
+ navijaški rekvizit HDD Jesenice
(kupci iz pretekle sezone)
ogled vsaj 33 domačih tekem v sezoni 2018/19 

Sezonska vstopnica 
+ navijaški rekvizit HDD Jesenice
(novi kupci)
ogled vsaj 33 domačih tekem v sezoni 2018/19 

PODPRITE VAŠE LJUBLJENCE Z NAKUPOM 
SEZONSKE VSTOPNICE!

8 € 

100 €/ 

130 €/ 

največ 3 €
na tekmo!

največ 3,9 €
na tekmo!

HDD JESENICE

TRR: Delavska hranilnica 
         SI56 6100 0000 7560 818

BIC: HDELSI22XXX
Matična številka: 4062892000

Davčna številka: SI 59087471

anze.pogacar@hddjesenice.si
info@hddjesenice.si
www.hddjesenice.si

Ena ekipa, eno srce. 
    Ponos Gorenjske!
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Sezonska vstopnica 
+ navijaški rekvizit HDD Jesenice
(sindikati, upokojenci, dijaki in študenti)
ogled vsaj 33 domačih tekem v sezoni 2018/19 

Družinska sezonska vstopnica 2+1 in 2+2
• ogled vsaj 33 domačih tekem v sezoni 2018/19                         

za 2 odrasli osebi in 1 oziroma 2 otroka do 14. leta starosti 
• brezplačna udeležba na druženju s hokejisti HDD Jesenice
• fotografiranje otrok z enim od hokejistov HDD Jesenice pred 

vsako domačo tekmo

110 €/ 

240 €/ 

največ 3,3 €
na tekmo!

največ 7,2 € na tekmo 
za CELOSTNO DRUŽINO!

Otroci do 12. leta in hokejisti HD MLADI imajo prost vstop!

Vstopnice bodo tudi letos naprodaj preko podjetja Moje Karte (www.mojekarte.si). Lahko jih boste kupili na njihovi spletni 
strani, na vseh njihovih prodajnih mestih (Petrol, OMV, bencinski servis LOGO Škofja Loka in Preddvor, turistična agencija 
Alpetour, turistična agencija Kompas, Mercator hipermarket Kranj Savski otok in Škofja Loka ter poslovalnice Mercator M 
holidays, turistično društvo Bled), ali na blagajni društva pred dvorano Podmežakla na Ledarski 4 na Jesenicah.  

Prodaja pred dvorano bo potekala že od sobote 11. avgusta 2018. V PONEDELJEK in PETEK med 17.00 in 19.00 uro ter v 
SREDO in SOBOTO med 10.00 in 13.00 uro! Sindikati in podjetja lahko vstopnice naročite po pošti (poslana naročilnica) ali 
preko elektronskega naslova anze.pogacar@hddjesenice.si.

Vse obiskovalce tekem in ljubitelje hokeja vabimo k nakupu, saj s tem pripomorete k novim uspehom HDD SIJ ACRONI 
JESENICE in k obstoju hokeja v mestu!

Hvala za izkazano zaupanje in nakup!
EKIPA HDD SIJ ACRONI JESENICE!
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