Regulamin oferty
PRZEJAZD GRUPOWY ZA 1 ZŁ OD OSOBY
(obowiązuje od 25.05.2018 r.)
§1
Podstawowe informacje
1.

Oferta skierowana jest do przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

2.

Oferta obowiązuje na obszarze obejmującym odcinki:
1) Węgliniec – Pieńsk – Zgorzelec – Lubań Śląski – Jelenia Góra,
2) Zgorzelec Miasto – Jerzmanki,
3) Wałbrzych Miasto – Wałbrzych Główny – Jelenia Góra – Szklarska Poręba Górna,
4) Legnica – Jawor – Świdnica Miasto – Kłodzko Główne,
5) Wałbrzych Główny – Nowa Ruda – Kłodzko Główne,
6) Kłodzko Główne – Kłodzko Miasto – Kudowa-Zdrój,
7) Kłodzko Miasto – Międzylesie.

3.

Oferta obowiązuje również od/do stacji pośrednich, położonych na odcinkach wskazanych
w ust. 2.

4.

W przypadku, gdy trasa przejazdu przebiega przez dwa łączące się odcinki, wskazane w ust. 2,
wydaje się jeden bilet promocyjny na cały przejazd.

5.

Oferta obowiązuje w dniach:
1) 21 marca,
2) 1 czerwca,
3) 25 listopada,
4) 6 grudnia,
5) w pięciu ostatnich dniach roku szkolnego, według rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej.

6.

Warunkiem skorzystania z przejazdu promocyjnego jest:
1) złożenie wniosku na przejazd grupy, zgodnie z zapisami § 10 RP-KD,
2) otrzymanie zgody KD na przejazd grupy.

§2
Opłaty
1.

Na podstawie zatwierdzonego przez KD wniosku można zakupić bilety w cenie 1 zł (brutto –
zawiera podatek VAT w wysokości 8%) dla każdej podróżującej osoby.

2.

W ofercie nie mają zastosowania zapisy dotyczące darmowych opiekunów.

3.

Opłata za przejazd w relacji „tam i z powrotem” stanowi dwukrotność opłaty wskazanej
w ust. 1.
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§3
Sprzedaż biletów
Bilety w ofercie można nabyć:
1) we wszystkich Biurach Obsługi Klienta i kasach biletowych KD,
2) w pociągach i autobusach KD,
3) we wszystkich kasach biletowych Przewozów Regionalnych.

§4
Zmiana/rozwiązanie umowy przewozu
1.

Zasady zmiany i rozwiązania umowy przewozu grup zorganizowanych reguluje § 10 RP-KD.

2.

Przejście do pojazdu innego przewoźnika nie jest dozwolone.

§5
Pozostałe postanowienia
1.

Oferty nie łączy się z innymi ofertami taryfowymi i specjalnymi.

2.

Do biletów wystawionych według oferty nie stosuje się ulg ustawowych i dalszych ulg
handlowych.

3.

W przypadku uzyskania przez grupę indywidualnej zgody Prezesa Zarządu KD możliwe jest
zastosowanie oferty przejazdu grupowego za 1 zł od osoby bez uwzględniania zapisów § 1 ust.
1, § 1 ust. 2 i § 1 ust. 5.

4.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie
postanowienia:
1) Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt Kolei Dolnośląskich S.A. (RP-KD),
2) Taryfy przewozowej osób, rzeczy i zwierząt Kolei Dolnośląskich S.A. (TP-KD).
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