
Oferta specjalna „Dzień Dziecka z POLREGIO - 2019”
Warunki taryfowe obowiązujące w dniu 1.06.2019 r.

1. Uprawnieni 

Osoba w wieku do ukończenia 16 roku życia.

2. Zakres ważności 

Oferta ważna jest w dniu 1 czerwca 2019 r. i dotyczy przejazdów na terenie kraju przewidzianymi
w rozkładzie jazdy, ogólnodostępnymi pociągami REGIO lub interREGIO w dowolnej relacji.

3. Warunki stosowania

1) przejazdy w ramach oferty odbywają się na podstawie biletów jednorazowych na przejazd w jedną
stronę  z  nadrukiem  „Dzień  Dziecka  z  POLREGIO”  z  zastrzeżeniem  pkt  2;  bilety  są  ważne
z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym wiek podróżnego; 

2) na  obszarze  województwa  pomorskiego  ograniczonego  stacjami:  Stare  Pole,  Prabuty,  Gardeja,
Smętowo,  Bukowo  Człuchowskie,  Czarne,  Słosinko,  Sycewice  od  godz.  6.00  do  godz.  22.00,
przejazdy  osób  uprawnionych  odbywają  się  wyłącznie  na  podstawie  dokumentu  ze  zdjęciem
potwierdzającego wiek podróżnego (przejazd odbywa się bez uiszczenia opłaty);

3) bilety  można  nabyć  w  punktach  odprawy  i  w  pociągu  u  obsługi  –  wyłącznie  w  dniu  wyjazdu
(1 czerwca br.);

4) bilety wg oferty nie są wydawane w relacjach, w których zgodnie z planem podróży i rozkładem
jazdy, przesiadka do najbliższego pociągu jadącego w kierunku stacji przeznaczenia, możliwa jest
dopiero następnego dnia po dniu wyjazdu;

5) bilety nie są honorowane w pociągach innych pasażerskich przewoźników kolejowych.

4. Opłaty przewozowe

1) cena biletu wg oferty na jednorazowy przejazd jest zryczałtowana i wynosi 1,00 zł (w tym 8% PTU);
2) na  obszarze  województwa  pomorskiego  ograniczonego  stacjami:  Stare  Pole,  Prabuty,  Gardeja,

Smętowo,  Bukowo  Człuchowskie,  Czarne,  Słosinko,  Sycewice  od  godz.  6.00  do  godz.  22.00  –
w ramach oferty przejazd odbywa się bez uiszczenia opłaty.

5. Zmiana umowy przewozu i zwrot należności

1) zmiana umowy przewozu w zakresie terminu wyjazdu może dotyczyć godziny rozpoczęcia terminu
ważności  biletu  w  dniu  wyjazdu  (1  czerwca  br.)  i  dokonuje  się  jej  na  zasadach  określonych
w Regulaminie przewozu (RPR);

2) w przypadku zmiany umowy przewozu w zakresie stacji  przeznaczenia,  rodzaju pociągu i  drogi
przewozu  oraz  w  przypadku  przejazdu  w  każdej  nowej  relacji  -  na  zasadach  określonych
w Regulaminie przewozu (RPR) - należy nabyć nowy bilet wg oferty w cenie 1,00 zł; 

3) zwrot należności za częściowo niewykorzystany bilet ze zryczałtowaną ceną – nie przysługuje.

1



6. Inne

1) osobę,  która  w  trakcie  kontroli  dokumentów  przewozu  w  pociągu,  nie  okaże  i  nie  wręczy
dokumentu  potwierdzającego  jej  wiek,  uważa  się  za  podróżnego  bez  ważnego  dokumentu
przewozu;

2) w sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach stosuje się odpowiednie postanowienia
Regulaminu przewozu (RPR) i Taryfy przewozowej (TPR) dostępnych na stronie www.polregio.pl .
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http://www.polregio.pl/

