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Oferta specjalna „Targi TRAKO 2021- Dzień Edukacji i Kariery z POLREGIO” 

Warunki taryfowe obowiązujące w dniu 24.09.2021 r. 
 

1. Uprawnieni  
 
1) dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia szkoły 

podstawowej lub ponadpodstawowej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły 
publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia; 

2) dzieci i młodzież, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia, w okresie pobierania nauki języka 
polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim 
w:  
a) szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą zarejestrowanych w bazie 

prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty  
i wychowania,  

b) szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,  
c) sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, 
d) szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statusie Szkół Europejskich, 

sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3 poz. 10); 
3) studenci szkół wyższych (dziennych, wieczorowych lub zaocznych) do ukończenia 26. roku życia; 
4) studenci – obywatele polscy, obywatele Unii Europejskiej i członkowie rodziny obywatela Unii 

Europejskiej w rozumieniu ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii 
Europejskiej i członków ich rodzin (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 293), studiujący za granicą  
do ukończenia 26. roku życia. 

 
2. Zakres ważności  

 
1) podróżni, którzy nabędą bilet jednorazowy z ulgą 37% lub 51% ważny na przejazd w dniu 

24.09.2021 r. pociągiem REGIO w relacji do stacji Gdańsk Główny lub Gdańsk Wrzeszcz mają 
możliwość powrotu pociągiem REGIO w tym samym dniu na podstawie tego samego biletu,             
w relacji od stacji Gdańsk Główny lub Gdańsk Wrzeszcz do stacji wyjazdu,  
z zachowaniem drogi przewozu wskazanej na posiadanym bilecie; 

2) oferta dotyczy biletów zakupionych w punktach odprawy (kasach biletowych), u obsługi w pociągu,  
w automatach biletowych oraz w elektronicznych kanałach sprzedaży. 

 
3. Warunki stosowania 

 
1) warunkiem odbycia przejazdu powrotnego jest uzyskanie w dniu 24.09.2021 r. w trakcie 

odbywających się w Gdańsku 14. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2021 
(AMBEREXPO ul. Żaglowa 11), w hali A na stoisku POLREGIO nr A 25, poświadczenia w formie: 
a) stempla – zamieszczanego na posiadanym bilecie, lub 
b) potwierdzenia uczestnictwa w wydarzeniu – wydawanego do biletów zakupionych 

w elektronicznych kanałach sprzedaży, 
 według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszych warunków; 

2) bilet na przejazd opatrzony w stempel lub okazywany wraz z potwierdzeniem uczestnictwa  
będzie uprawniał do przejazdu powrotnego; 

3) przejazd powrotny do stacji wyjazdu wskazanej na posiadanym bilecie należy zrealizować  
do godziny 24:00 w dniu 24.09.2021 r. 
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4. Opłaty 
 
Wysokość opłat za bilety jednorazowe na przejazd do stacji Gdańsk Główny lub Gdańsk Wrzeszcz 
określa Taryfa przewozowa (TPR) albo warunki danej oferty pozataryfowej, dostępne na stronie 
internetowej www.polregio.pl. 
 

5. Inne 
 

1) poświadczony bilet nie podlega zwrotowi należności w przypadku całkowitego lub częściowego 
niewykorzystania w relacji powrotnej; 

2) w czasie podróży powrotnej na podstawie poświadczonego biletu nie ma zastosowania zmiana 
umowy przewozu w zakresie: 
a) terminu wyjazdu, 
b) stacji przeznaczenia, 
c) rodzaju pociągu, 
d) drogi przewozu, 
e) zakresu uprawnień do ulgi; 

3) na podstawie poświadczonego biletu nie jest dozwolony przejazd pociągiem innego przewoźnika;  
4) w sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach stosuje się odpowiednie postanowienia 

Regulaminu przewozu (RPR), Taryfy przewozowej (TPR) lub regulaminu właściwego dla 
elektronicznego kanału sprzedaży, dostępnych na stronie internetowej www.polregio.pl. 

 

http://www.polregio.pl/

