Zasady i warunki
korzystania z taryfy specjalnej obowiązującej przy przejazdach pociągami dodatkowymi
na Pol’and’Rock Festival 2019 w Kostrzynie
1. Uprawnieni
Z taryfy specjalnej może skorzystać:
1) na podstawie biletu normalnego – każda osoba;
2) na podstawie biletu ulgowego – osoba uprawniona do korzystania z ulgi ustawowej 33%, 37%,
49%, 51%, 78%, 93%, 95% i 100%.
2. Zakres ważności
1) taryfa specjalna ma zastosowanie przy przejazdach pociągami dodatkowymi uruchamianymi
przez ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. (dalej: PR), których rozkład jazdy i terminy ich
kursowania dostępne będą na stronie internetowej PR www.polregio.pl po ostatecznym
zatwierdzeniu przez zarządcę infrastruktury kolejowej;
2) przejazd pociągami dodatkowymi z zastosowaniem taryfy specjalnej odbywa się na podstawie
biletu jednorazowego w klasie 2 (bez rezerwacji miejsc do siedzenia), którego termin ważności
wynosi 1 dzień.
3. Warunki stosowania
1) bilety na przejazd pociągami dodatkowymi z zastosowaniem taryfy specjalnej można nabywać:
a) od 17 lipca 2019 r. – w elektronicznych kanałach sprzedaży, z wyjątkiem Serwisu Bilkom2
oraz w punktach odprawy (kasach biletowych),
b) w dniu wyjazdu – u obsługi w pociągu;
2) przewoźnik zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby dostępnych w sprzedaży biletów na
przejazd pociągiem dodatkowym w danym dniu i w określonych relacjach;
3) bilety wydane są z wypisem: Bilet ważny na przejazd pociągiem dodatkowym – taryfa
specjalna;
4) taryfy specjalnej nie łączy się z ulgami handlowymi i ofertami taryfowymi, pozataryfowymi
i specjalnymi;
5) osoba odbywająca przejazd pociągiem dodatkowym na podstawie biletu ulgowego
z zastosowaniem taryfy specjalnej, zobowiązana jest posiadać w pociągu ważny dokument
poświadczający uprawnienie do korzystania z takiego przejazdu;
6) należności uiszczone z powodu nieokazania w pociągu biletu, choćby później podróżny bilet
ten okazał – nie podlegają zwrotowi;
7) bilety zafoliowane, zniszczone w stopniu uniemożliwiającym odczytanie przez osobę
dokonującą kontroli danych (w szczególności podarte i sklejone) uznaje się za nieważne i nie
zwraca się zapłaconych należności.
4. Opłaty
Opłaty za przejazd pociągami dodatkowymi z zastosowaniem taryfy specjalnej zamieszczone
są w Załączniku do niniejszych zasad, zawierającym:
1) Tabelę opłat nr 1 obejmującą ceny biletów za przejazd w jedną stronę, tj. w relacji do stacji
Kostrzyn albo od stacji Kostrzyn, przy czym bilety wg tej oferty cenowej dostępne są:
a) w elektronicznych kanałach sprzedaży, z wyjątkiem Serwisu Bilkom2,
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b) w punktach odprawy (kasach biletowych),
c) w pociągu dodatkowym u obsługi – wyłącznie w relacji do stacji Kostrzyn;
2) Tabelę opłat nr 2 obejmującą ceny biletów za przejazd w relacji od stacji Kostrzyn pod
warunkiem jednoczesnego zakupu biletu na przejazd do stacji Kostrzyn, zgodnie z Tabelą opłat
nr 1; stacja wyjazdu w relacji do stacji Kostrzyn oraz stacja przeznaczenia w relacji od stacji
Kostrzyn musi mieścić się w tej samej strefie taryfowej (nabywca otrzymuje dwa odrębne
bilety, jeden na przejazd „tam” z zastosowaniem cen wskazanych w Tabeli opłat nr 1, a drugi
na przejazd
„z powrotem” z zastosowaniem cen wskazanych w Tabeli opłat nr 2
oraz w przypadku biletu zakupionego w punkcie odprawy lub w pociągu dodatkowym u
obsługi, z zamieszczonym numerem biletu na przejazd „tam”), przy czym bilety wg tej oferty
cenowej dostępne są:
a) w elektronicznych kanałach sprzedaży, z wyjątkiem Serwisu Bilkom 2,
b) w punktach odprawy (kasach biletowych),
c) w pociągu dodatkowym u obsługi;
3) Tabelę opłat nr 3 obejmującą ceny biletów za przejazd w innych relacjach niż do stacji Kostrzyn
albo od stacji Kostrzyn, przy czym bilety wg tej oferty cenowej dostępne są wyłącznie
w pociągu dodatkowym u obsługi.
5. Zmiana umowy przewozu
1) zmiany umowy przewozu w zakresie terminu wyjazdu dokonuje się, w przypadku biletów

nabytych:
a) w punkcie odprawy (kasie biletowej) – na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie
przewozu (RPR),
b) w elektronicznym kanale sprzedaży – na zasadach i warunkach właściwych dla danego
kanału sprzedaży,
przy czym zmiana możliwa jest wyłącznie na dzień, w którym w relacji wskazanej
na bilecie kursuje pociąg dodatkowy;
2) zmiany umowy przewozu w zakresie drogi przewozu – nie stosuje się, a przejście z biletem na
przejazd pociągiem dodatkowym z zastosowaniem taryfy specjalnej do pociągu innego
przewoźnika - nie jest dozwolone;
3) w przypadku zamiaru przejazdu pociągiem dodatkowym poza stację przeznaczenia wskazaną
na posiadanym bilecie, najdalej do stacji końcowej biegu pociągu, należy:
a) w punkcie odprawy (kasie biletowej) przez rozpoczęciem przejazdu - dokonać wymiany
biletu,
b) w pociągu u obsługi - nabyć nowy bilet, a na posiadanym bilecie uzyskać odpowiednie
poświadczenie o jego niewykorzystaniu, stanowiące podstawę do otrzymania zwrotu
należności bez potrącenia odstępnego.
6. Inne
1) bilety na przejazd kombinowany, tj. na części drogi przewozu pociągiem dodatkowym
z zastosowaniem taryfy specjalnej i na części drogi przewozu innym pociągiem PR – nie są
wydawane; w tym przypadku wydaje się oddzielne bilety;
2) na przejazd poza stację końcową biegu pociągu dodatkowego należy nabyć nowy bilet wg
zasad określonych w Regulaminie przewozu (RPR), zgodnie z indywidualnymi uprawnieniami
podróżnego;
3) na stacji Kostrzyn w okresie 1-4.08.2019 r. nie dokonuje się zwrotów biletów na przejazd
pociągami dodatkowymi z zastosowaniem taryfy specjalnej;
4) w pociągach dodatkowych:
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a) nie jest dozwolony przewóz roweru oraz zwierząt, z wyjątkiem psa przewodnika osoby
niewidomej oraz psa asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo,
b) nie są honorowane bilety wydane według innych ofert;
5) w sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednie postanowienia Regulaminu przewozu
(RPR), Taryfy przewozowej (TPR) i regulaminu właściwego dla danego elektronicznego kanału
sprzedaży.
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