Załącznik nr 1 do pisma
nr KW-WWH-820.10.1.2020/WWH
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Warunki i zasady korzystania
z „taryfy specjalnej” „Taryfa za piątkę”
obowiązującej w dniach 28 – 29 sierpnia oraz 3 – 5 września 2020 roku, od godziny 18:00,
podczas przejazdów pociągami uruchamianymi przez Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
na spektakl plenerowy pod nazwą „Orzeł i Krzyż” organizowaną w Murowanej Goślinie.

1. Odprawa podróżnych
Odprawy osób na przejazd pociągami uruchamianymi przez Koleje Wielkopolskie Sp. z o. o.
(dalej Spółka) z okazji spektaklu plenerowego pod nazwą „Orzeł i Krzyż” organizowanego
w

Murowanej

Goślinie,

należy

dokonywać

według

taryfy

specjalnej

„Taryfa

za

piątkę”

z opłatą zryczałtowaną w wysokości 5 zł brutto (oferta 22).
2. Uprawnieni
Z taryfy specjalnej może skorzystać każda osoba.

3.

Zakres ważności

1) Według „Taryfy za piątkę” wydaje się jeden bilet na przejazd „tam i z powrotem”.
2) Bilet według „Taryfy za piątkę” uprawnia do jednorazowego przejazdu „tam i z powrotem”,
pociągami uruchamianymi przez Spółkę od godziny 18:00 w dniach 28 – 29 sierpnia
oraz 3 – 5 września 2020 roku, na odcinku Poznań Gł.– Zielone Wzgórza – Poznań Gł.
3) Bilet według „Taryfy za piątkę” jest ważny razem z biletem na spektakl (w formie papierowej
lub elektronicznej).

4. Warunki stosowania
1) Bilet według „taryfy specjalnej” można nabyć z siedmiodniowym terminem przedsprzedaży.

2) Sprzedaż biletów odbywać się będzie w kasach biletowych, oraz przed odjazdem pociągu
u pracowników drużyn konduktorskich.
4) Bilet według „Taryfy za piątkę” wydaje się z nadrukiem – „Taryfa za piątkę” – bilet jednorazowy na
przejazd „tam i z powrotem” (kod oferty: 22).
5) Bilet można nabyć również od stacji pośredniej odcinka objętego taryfą specjalną „Taryfa za piątkę”.
6) Bilet jest ważny zgodnie z oznaczonym na nim terminem ważności tj. jeden dzień razem z biletem
na spektakl (w formie papierowej lub elektronicznej).
7) „Taryfy za piątkę” nie można łączyć z ulgami ustawowymi, handlowymi i innymi ofertami specjalnymi.
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8) W przypadku, gdy przysługująca podróżnemu ulga ustawowa albo handlowa jest korzystniejsza dla
podróżnego od taryfy specjalnej – podróżny może skorzystać z przysługującej mu ulgi ustawowej
lub handlowej wg taryfy normalnej.
9) Przerwy w podróży na podstawie biletu wydanego w „Taryfa za Piątkę” nie są dozwolone.
10) Jeśli podróżny z biletem według „Taryfy za piątkę” odbywa przejazd tylko na części drogi lub w
jedną stronę, wówczas nie przysługuje mu zwrot należności za niewykorzystany odcinek.
5. Opłaty
Bilet jednorazowy na przejazd „tam i z powrotem” według „Taryfy za piątkę” wydawany jest z
zastosowaniem opłaty zryczałtowanej w wysokości 5 zł brutto.
6. Zmiana umowy przewozu
Zmiana umowy przewozu w zakresie terminu wyjazdu, stacji przeznaczenia, drogi przejazdu oraz
przewoźnika nie jest dozwolona.
7. Inne
1) za bilety zagubione nie wydaje się duplikatów ani poświadczeń.
2) bilety zniszczone uznaje się za nieważne i nie zwraca się zapłaconych należności.
3) nie dokonuje się zwrotów za całkowicie lub częściowo niewykorzystane bilety według „taryfy
specjalnej”.
4) nie podlegają zwrotowi należności uiszczone z powodu nie okazania biletu w pociągu, choćby
później podróżny bilet ten okazał.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach i zasadach korzystania z „taryfy specjalnej”
stosuje się odpowiednie postanowienia Regulaminu Kolejowych Przewozów Pasażerskich Samorządu
Województwa Wielkopolskiego i Taryfy przewozowej (KW-TP).
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