Oferta specjalna „Bilet miesięczny za 1 zł dla pracowników ochrony zdrowia”.
Warunki taryfowe obowiązujące od 25 kwietnia 2020 r.

1. Uprawnieni
1) lekarze, pielęgniarki, położne, farmaceuci, diagności laboratoryjni – na podstawie
dokumentu potwierdzającego Prawo Wykonywania Zawodu;
2) ratownicy medyczni – na podstawie aktualnej karty przebiegu doskonalenia zawodowego
ratownika medycznego;
3) dyspozytorzy medyczni – na podstawie aktualnej karty przebiegu doskonalenia
zawodowego dyspozytora medycznego;
4) kierowcy pogotowia ratunkowego – na podstawie prawa jazdy i zezwolenia na
prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych;
5) opiekunowie medyczni – na podstawie aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu
zawierającego nazwę wykonywanego zawodu;
6) pracownicy zajmujący się utrzymaniem czystości w placówkach ochrony zdrowia – na
podstawie identyfikatora służbowego.
2. Zakres ważności
Oferta ma zastosowanie przy przejazdach pociągami REGIO i interREGIO w komunikacji
krajowej w dowolnej relacji na odległośd do 200 km na podstawie biletu odcinkowego
miesięcznego imiennego.
3. Warunki stosowania
1) bilety odcinkowe miesięczne imienne wyłącznie na przejazdy „tam i z powrotem” można
nabyd w punktach odprawy oraz w systemach mPOLREGIO i KOLEO w przedsprzedaży do
30 dni naprzód oraz w pociągu u obsługi z ważnością od dnia nabycia;
2) bilety posiadają wypis „Bilet miesięczny za 1 zł dla pracowników ochrony zdrowia”;
3) oferta nie łączy się z ofertami taryfowymi oraz innymi ofertami pozataryfowymi
i specjalnymi;
4) podróżni odbywający przejazd na podstawie biletu wg oferty zobowiązani są posiadad
w pociągu ważny dokument poświadczający uprawnienie do korzystania z takiego
przejazdu (wymieniony w ust. 1, właściwy dla wykonywanego zawodu), który należy
okazywad i wręczad osobom upoważnionym do kontroli, bez dodatkowego wezwania.
Osoba, która nie okaże i nie wręczy właściwego dokumentu poświadczającego
uprawnienie do przejazdu na podstawie biletu wg oferty, jest traktowana jak podróżny
bez ważnego biletu (bilet wg oferty jest wówczas nieważny);
5) podróżni nabywający bilet wg oferty w pociągu u obsługi, w odstępstwie od postanowieo
Regulaminu przewozu (RPR), zwolnieni są z opłaty za wydanie biletu.
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4. Opłata
Opłata za bilet wydany wg oferty jest zryczałtowana i wynosi 1,00 zł brutto (PTU 0,07 zł).
5. Inne
1) w ramach oferty nie obowiązuje zmiana umowy przewozu;
2) w przypadku zwrotu biletu nie przysługują należności za częściowe niewykorzystanie a od
zwracanych należności nie potrąca się odstępnego;
3) w sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach stosuje się odpowiednie
postanowienia Regulaminu przewozu (RPR), Taryfy przewozowej (TPR) oraz regulaminów
mPOLREGIO i KOLEO-PR dostępnych na stronie www.polregio.pl
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