Załącznik do pisma
BWC1b-820-13/10 z dnia 13 maja 2010 r.

Oferta specjalna
„Dzień Dziecka z PKP Intercity”
1. Uprawnieni
Każda osoba urodzona w 1994 roku i później.
2. Zakres ważności
1) oferta „Dzień Dziecka z PKP Intercity” dotyczy wyłącznie przejazdów w komunikacji krajowej
w dniu 1 czerwca 2010 r. (wtorek), tzn. podróż musi rozpocząć się po godz. 0.01 i zakończyć najpóźniej o godz. 24.00 tego dnia;
2) osoba wymieniona w ust. 1 może odbyć przejazd w klasie 1 lub 2 pociągów:
a) wg taryfy pospiesznej „D” - na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek (np. książeczka zdrowia, legitymacja szkolna). Jeżeli podróżny chce mieć zagwarantowane miejsce do siedzenia w wagonie klasy 1, może nabyć bilet dodatkowy na miejsce do siedzenia zwany dalej „miejscówką”, na zasadach określonych w § 7 Taryfy przewozowej Spółki „PKP Intercity”(TP-IC),
b) ExpressIC (EIC)  na podstawie dopłaty za przejazd, zwanej dalej „miejscówką” i na
podstawie dokumentu stwierdzającego wiek;
3) oferta nie ma zastosowania przy przejazdach w przedziałach czteromiejscowych;
4) na przejazd dziecka do czwartego roku życia, dla którego nie żąda się oddzielnego miejsca,
„miejscówka” nie jest wymagana;
5) „miejscówkę” wg oferty „Dzień Dziecka z PKP Intercity” można kupić w kasach lub u konduktora w pociągu, z zastrzeżeniem pkt 6. Nie dopuszcza się sprzedaży internetowej;
6) w razie zakupu „miejscówki” u konduktora w pociągu EIC, podróżny uiszcza również opłatę
dodatkową za wydanie biletu (z wyjątkiem przypadku, kiedy kasa jest nieczynna lub nie ma
kasy);
7) „miejscówka” jest ważna wyłącznie na przejazd w pociągu, wagonie, klasie i relacji, na który
została zakupiona;
8) ofertę specjalną „Dzień Dziecka z PKP Intercity” można łączyć z ofertą „Rodzina
z PKP Intercity”.

3. Warunki stosowania
1) „miejscówka” musi być zaopatrzona w adnotację w brzmieniu „Dzień Dziecka z PKP Intercity”, potwierdzoną podpisem i stemplem wystawcy;
2) podczas kontroli dokumentów przejazdowych, podróżny obowiązany jest okazać:
a) w pociągu wg taryfy pospiesznej „D” – dokument stwierdzający wiek dziecka, oraz ewenStrona 1 z 2

tualnie w przypadku przejazdu w wagonie klasy 1  bilet dodatkowy na miejsce do siedzenia zakupiony na życzenie,
b) w pociągu EIC  „miejscówkę”, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 4, oraz dokument stwierdzający wiek dziecka,
3) roszczenia dotyczące zwrotu należności za miejscówkę lub dopłatę bez wskazania miejsca
albo zastosowanie oferty po wykonaniu przewozu (tj. o zwrot należności za bilet na przejazd), nie będą uwzględniane,
4) przewóz rowerów nie jest dozwolony.

4. Zmiana umowy przewozu
1) zmiana klasy wagonu, przejazd poza stację przeznaczenia, dozwolone są na zasadach
określonych w TP-IC i Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt Spółki „PKP Intercity” (RPO-IC);
2) zmiana terminu wyjazdu nie jest dozwolona,
3) zwrot należności za niewykorzystaną „miejscówkę” z adnotacją „Dzień Dziecka z PKP Intercity” dokonywany, jest na zasadach określonych w RPO-IC;
4) przejście do pociągu innego przewoźnika nie jest dozwolone.
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