
 

 

 

Przewozy Regionalne sp. z o.o. 
ul. Wileńska 14A, 03-414 Warszawa 

 
Warunki stosowania taryfy specjalnej przy 

przejazdach pociągami turystycznymi 
w ramach projektu „Odkryj Lubuskie Koleją” 

 
 
1. Uprawnieni 
 
Do korzystania z taryfy specjalnej: 

1) na podstawie biletu jednorazowego normalnego  -  uprawniona jest każda osoba; 

2) na podstawie biletu jednorazowego ulgowego - osoba uprawniona do ulgi ustawowej: 33%, 37%, 
49%, 51%, 78%, 93%,  95% albo 100%. 
 
2. Zakres ważności 
 
Taryfę specjalną stosuje się przy przejazdach pociągami turystycznymi w dniu 26.05.2018 r.: 
1) w relacji Zielona Góra odj. 8.15 – Międzyrzecz przyj. 9.27; 
2) w relacji Międzyrzecz odj. 16.30 – Zielona Góra przyj. 17.36. 
 
3. Warunki stosowania 
 
1) bilety jednorazowe z zastosowaniem taryfy specjalnej na przejazdy pociągami turystycznymi można 
nabyć wyłącznie w kasie biletowej spółki Przewozy Regionalne na stacji Zielona Góra;  
2) bilety z zastosowaniem taryfy specjalnej wydawane są na przejazd w jedną stronę. W ramach 
podróży „tam i z powrotem” nabywca otrzymuje dwa odrębne bilety, tj. na przejazd w jedną stronę w 
kierunku „tam” i na przejazd w jedną stronę w kierunku „z powrotem”;   
3) bilet z zastosowaniem taryfy specjalnej uprawnia wyłącznie do przejazdu pociągiem turystycznym, w 
terminie ważności oraz relacji wskazanej na bilecie; 
4) osoba odbywająca przejazd w pociągu turystycznym objętym taryfą specjalną na podstawie biletu 
ulgowego, zobowiązana jest posiadać w pociągu ważny dokument poświadczający uprawnienie do 
korzystania z takiego przejazdu, który należy okazywać i wręczać osobom upoważnionym do kontroli, bez 
dodatkowego wezwania. Osoba, która nie okaże i nie wręczy właściwego dokumentu poświadczającego 
uprawnienie do ulgowego przejazdu jest traktowana jak podróżny bez ważnego biletu; 
5) należności uiszczone w pociągu turystycznym z powodu nie okazania biletu z zastosowaniem taryfy 
specjalnej, nie podlegają zwrotowi nawet w przypadku gdyby później podróżny bilet ten okazał; 
6) bilet zniszczony w stopniu uniemożliwiającym przez osobę dokonującą kontroli odczytanie danych na 
bilecie, uznaje sie za nieważny i nie zwraca się zapłaconych należności.  
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4. Opłaty 
 
1) cena biletu na przejazd pociągiem turystycznym:  
a) w relacji Zielona Góra – Międzyrzecz – Zielona Góra wynosi 59,00 zł (w tym 8% PTU), 
b) w relacji Zielona Góra – Międzyrzecz – Zielona Góra w ramach oferty „zgrani zielonogórzanie 50+” 
wynosi 54,00 zł (w tym 8% PTU); 
2) liczba biletów z zastosowaniem taryfy specjalnej na przejazd pociągami turystycznymi jest 
ograniczona. 
 
5. Inne 
 
1) przy przejazdach pociągami turystycznymi na podstawie biletu z zastosowaniem taryfy specjalnej:  
a) nie uwzględnia się zmiany umowy przewozu w każdym zakresie;  
b) nie wydaje się biletów na przejazd kombinowany, tj. na odcinku całej drogi przewozu na przejazd 
pociągiem turystycznym objętym taryfą specjalną i innym pociągiem uruchamianym przez ”Przewozy 
Regionalne” sp. z o.o.; 
c) nie jest dozwolony przewóz roweru oraz zwierząt z wyjątkiem psa przewodnika osoby niewidomej lub 
psa asystenta osoby niepełnosprawnej; 
2) zwrot należności za niewykorzystany bilet z zastosowaniem taryfy specjalnej możliwy jest wyłącznie 
w drodze reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie przewozu (RPR); 
3) w sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednie postanowienia Regulaminu przewozu (RPR) i 
Taryfy przewozowej (TPR).  
 
 
 
 


