Warunki taryfowe oferty pozataryfowej
„Wakacje z BiT City”
(obowiązują od 1 do 31 sierpnia 2015 r.)

1. Uprawnieni
Z przejazdu na podstawie biletu wg oferty mogą skorzystać:
1) posiadacze ogólnopolskiej „Karty Dużej Rodziny” (KDR), której wzór stanowi załącznik do
niniejszych warunków taryfowych;
2) dzieci i młodzież w wieku od 4 do ukończenia 18 roku życia.
2. Zakres ważności
1) ofertę stosuje się przy przejazdach w klasie 2 pociągów REGIO uruchamianych przez
Spółkę „Przewozy Regionalne”, przewidzianych w rozkładzie jazdy w dowolnej relacji na
odcinku Bydgoszcz Gł. – Toruń Wschodni lub Toruń Wschodni – Bydgoszcz Gł.; przejazd
może odbywać się wyłącznie drogą najkrótszą – przez Solec Kujawski;
2) bilet na przejazd wg oferty jest ważny 1 dzień. Dzień liczy się od godz. 0:01 do 24:00;
3. Warunki stosowania
1) wg oferty wydaje się bilety jednorazowe wyłącznie na przejazd w jedną stronę;
2) bilet wg oferty można nabyć w kasie biletowej Spółek: ”Przewozy Regionalne”, „PKP
Intercity” oraz Arriva RP, z zachowaniem 7-dniowego terminu przedsprzedaży lub
u obsługi pociągu w dniu wyjazdu;
3) bilet wg oferty jest zaopatrzony w nadruk „Wakacje z BiT City”;
4) osoba odbywająca przejazd na podstawie biletu „Wakacje z BiT City” zobowiązana jest
posiadać w pociągu ważny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby
uprawnionej do korzystania z oferty, a w przypadku dzieci i młodzieży, o których mowa
w ust. 1 pkt 2, dokument ze zdjęciem stwierdzający wiek;
5) oferty nie łączy się z innymi ofertami taryfowymi i specjalnymi.
6) łącznie lub do okazanego biletu, podróżny może nabyć bilet, z ceną zryczałtowaną,
na przewóz bagażu ręcznego, roweru lub psa pociągami PR, stosownie do postanowień
Taryfy przewozowej (TPR);
7) bilet zniszczony uznaje się za nieważny;
8) osoba, która w trakcie kontroli dokumentów przejazdowych nie okaże ważnego
dokumentu jest traktowana jak podróżny bez ważnego biletu.
4. Opłaty
Bilet wg oferty wydawany jest nieodpłatnie.
/Bilet nie jest honorowany w środkach komunikacji publicznej w Bydgoszczy i w Toruniu/.
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5. Zmiana umowy przewozu
1) zmiana umowy przewozu w zakresie terminu wyjazdu jest możliwa na zasadach
określonych w Regulaminie przewozu (RPR);
2) przejazd poza stację przeznaczenia, w przypadku, gdy nowa stacja przeznaczenia
położona jest:
a) na odcinku objętym ofertą – możliwy jest poprzez:
 wymianę biletu w kasie biletowej, albo
 uzyskanie u obsługi pociągu poświadczenia biletu o jego ważności do nowej stacji
przeznaczenia,
b) poza odcinkiem objętym ofertą – możliwy jest pod warunkiem nabycia nowego biletu
od ostatniej stacji obowiązywania oferty do nowej stacji przeznaczenia, zgodnie
z indywidualnymi uprawnieniami; opłaty za wydanie biletu w pociągu się nie pobiera;
3) przejście do pociągu innego rodzaju, przejazd inną drogą oraz przejście do pociągu
innego przewoźnika, nie jest dozwolone.
4. Inne
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach stosuje się odpowiednie
postanowienia Regulaminu przewozu (RPR) i Taryfy przewozowej (TPR).
Przewozy Regionalne, Oddział Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy
Lipiec 2015
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Załącznik
do Warunków taryfowych oferty pozataryfowej
„Wakacje z BiT City”
WZÓR OGÓLNOPOLSKIEJ „KARTY DUŻEJ RODZINY” (KDR)

Opis Karty Dużej Rodziny:
1.

2.

Karta ma wymiary 54 × 85,6 mm, jest wykonana z tworzywa sztucznego, zawiera imię oraz nazwisko
członka rodziny wielodzietnej, numer PESEL członka rodziny wielodzietnej (albo numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość, w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL), termin ważności Karty, numer
Karty, logo rodziny wielodzietnej, skrót „KDR” pisany alfabetem Braille`a oraz elementy zabezpieczające
dokument przed podrobieniem i sfałszowaniem.
Numer Karty składa się z 17 cyfr, z których 7 pierwszych cyfr stanowi identyfikator danej gminy ustalony w
załączniku do przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o
statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.), następne 5 cyfr stanowi numer rodziny
wielodzietnej nadany w procesie rejestracji pierwszej osoby z rodziny wielodzietnej, następne 2 cyfry
stanowią numer kolejno przypisany członkowi rodziny wielodzietnej w tej rodzinie, a ostatnie 3 cyfry
stanowią numer kolejny Karty wydanej danemu członkowi rodziny wielodzietnej.
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