……………………………………………………………
( Piecz
organizatora )

WNIOSEK

…………………………………………………………
miejscowo , data

NA PRZEJAZD GRUPY

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
( Nazwa organizatora )
………………………..…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
( adres, nr telefonu, nr faksu organizatora )

Zgłasza przejazd grupy w ł cznej liczbie ……………………………………osób, w tym:
1.

Osób, które nie korzystaj z indywidualnych ulg

2.

Osób uprawnionych do ulgi 33%

3.

Osób uprawnionych do ulgi 37%

4.

Osób uprawnionych do ulgi 49%

5.

Osób uprawnionych do ulgi 51%

6.

Osób uprawnionych do ulgi 78%

7.

Osób uprawnionych do ulgi 93%

8.

Osób uprawnionych do ulgi 95%

Przejazd w klasie 2, poci gu osobowego Kolei Dolno l skich S.A. w relacjach:

Wyjazd dnia …………………………………….……..………… o godz. …………………….…………………………………….…………
Od stacji ……………………………………………….……………… do stacji………………………….……………………………..…………….

Powrót dnia ……………………………………………………… o godz. ……………………………………………………………………..
Od stacji ……………………………………………………………… do stacji………………………………….…..…………………………..……
Przewodnikiem grupy jest

…….……………………………………………………………………………………….…….…………………
( imi i nazwisko oraz adres zamieszkania)

Z przejazdów mog korzysta grupy zorganizowane przez szkoły, uczelnie, biura podró y,
zakłady pracy, zrzeszenia, parafie, placówki opieku cze itp., zło one z co najmniej 10 osób, nie
wliczaj c przewodników.
WNIOSEK na przejazd grupy, organizator przejazdu zobowi zany jest przesła najpó niej
3 dni robocze (od poniedziałku do pi tku oprócz wi t) jednak nie wcze niej ni 7 dni przed
planowanym dniem wyjazdu grupy.
Je eli przejazd grupy ma nast pi w jednej relacji tam i „z powrotem” lecz w ró nych terminach
(np. wyjazd dnia 31 maja/powrót dnia 1 czerwca) nale y zło y dwa oddzielne wnioski.
Formularz WNIOSKU dost pny jest na stronie internetowej Kolei Dolno l skich S.A.
www.kolejedolnoslaskie.eu
Zamówienie na innym formularzu jest niewa ne.
WNIOSEK niewła ciwie wypełniony, niepo wiadczony podpisem i stemplem organizatora jest
NIEWA NY.
O przyj ciu zamówienia na przejazd grupy, KD zawiadamia organizatora przejazdu przesyłaj c
potwierdzony wniosek na podany adres e–mailowy lub fax.
KD zawiadamia równie organizatora w przypadku braku mo liwo ci zrealizowania zamówionego
przejazdu.
Bilet(y) grupowy(e) wydaje si na podstawie przyj tego do realizacji i potwierdzonego przez
Koleje Dolno l skie S. A. WNIOSKU na przejazd grupy.
Bilet(y) grupowy(e) na przejazd grupy w terminie i relacji wskazanej w niniejszym wniosku
mo na zakupi po okazaniu kopii/skanu potwierdzonego wniosku, w poci gu bezpo rednio u
pracownika obsługi poci gu (konduktora) lub w kasach biletowych Kolei Dolno l skich.
Przejazd poza stacj przeznaczenia, jest niedozwolony.
Przej cie do poci gu innego przewo nika nie jest dozwolone.
W przypadku, gdy organizator przejazdu grupowego zmieni warunki zamówionego przejazdu np.
termin lub godzin wyjazdu/powrotu, relacj lub drog przewozu itp., musi zło y nowy wniosek i
uzyska ponownie potwierdzenie przyj cia.
Rezygnacja z przejazdu cz ci osób dozwolona jest tylko jeden raz, pod warunkiem, e liczba
uczestników korzystaj cych z przejazdu grupowego nie b dzie mniejsza ni 10 osób.
Na ka de 10 płac cych za przejazd osób – jedna osoba korzysta z bezpłatnego przejazdu.
Konduktor NIE pobiera opłaty za sprzeda biletu grupowego w poci gu Kolei Dolno l skich.
Uczestnicy przejazdu grupowego, korzystaj cy z uprawnienia do ulgi ustawowej obowi zani
s okaza indywidualne dokumenty po wiadczaj ce te uprawnienia. Podczas kontroli w poci gu
przewodnik grupy oprócz biletów jest zobowi zany okaza niniejszy wniosek na przejazd grupy.
Koleje Dolno l skie nie prowadz rezerwacji miejsc siedz cych. W razie zrealizowania
przejazdu przy braku w poci gu miejsc do siedzenia, podró nemu nie przysługuje z tego tytułu
zwrot nale no ci ani rekompensata.

……………………………...…….…… Legitymuj cy si dowodem to samo ci nr …………………wystawionym przez ……………………

( Numer telefonu kontaktowego )

Potwierdzenie przyj cia wniosku:
…………………………………….……………………………..

Podpis piecz

organizatora

Uprawnienia do ulgi przysługuj tylko w klasie 2 w ci le okre lonych relacjach – na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992r.o uprawnieniach do
ulgowych przejazdów rodkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002r.Nr 175 poz.1440 z pó n. zm.)

Wypełniony wniosek mo na zło y osobi cie w Dziale Sprzeda y Kolei Dolno l skich S.A. w Legnicy ul. Kolejowa 2,
przesła na adres e–mail przejazdy.grupowe@kolejedolnoslaskie.eu lub fax nr 76 855 33 02
POTWIERDZONY WNIOSEK na przejazd grupy odesła :

ZGODA / BRAK ZGODY *)

na przejazd grupy.

e – mail ____________________________________________
lub Fax nr _________________________________________

*) niepotrzebne skre li

…………………………………………………………
Podpis piecz pracownika Kolei Dolno l skich S.A.

