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Regulamin Programu „Do pracy i szkoły PKS-em” 

 
 
I.  Postanowienia ogólne 
 
1.1. Organizatorami Programu „Do pracy i szkoły PKS-em” (dalej zwanym  Programem) jest Powiat 

Wodzisławski oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu z siedzibą w Raciborzu.  
 

1.2. Program trwa w okresie od 9 grudnia 2013r. do 31 stycznia 2015r. 
 
1.3. Program organizowany jest w komunikacji autobusowej na liniach użyteczności publicznej, dla których 

organizatorem transportu jest Powiat Wodzisławski a Operatorem Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej w Raciborzu. 

 
1.4. Udział w Programie jest dobrowolny, a Uczestnik biorący w nim udział oświadcza, że zapoznał się  

z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia. 
 
1.5. Definicje pojęć użytych w niniejszym Regulaminie: 

 Bilet miesięczny normalny – bilet zakupiony w wyznaczonych przez PKS placówkach upoważniający do 
przejazdów na liniach użyteczności publicznej w transporcie organizowanym przez Powiat Wodzisławski 
na  określonej trasie oraz zgodnie z tabelą opłat za przejazdy opublikowaną na stronie Powiatu 
Wodzisławskiego – bez zniżek i ulg;    

 Bilet miesięczny promocyjny – bilet sprzedawany w promocji zgodnie z postanowieniami niniejszego 
regulaminu umożliwiający przejazdy jak za okazaniem biletu miesięcznego normalnego na określonej 
trasie przejazdu;  

 Bilet miesięczny szkolny  - bilet zakupiony w wyznaczonych przez PKS placówkach upoważniający do 
przejazdów na liniach użyteczności publicznej w transporcie organizowanym przez Powiat Wodzisławski 
na  określonej trasie oraz zgodnie z tabelą opłat za przejazdy opublikowaną na stronie Powiatu 
Wodzisławskiego – z ulgą ustawową dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadpodstawowych;    

 Bilet miesięczny szkolny promocyjny - bilet sprzedawany w promocji zgodnie z postanowieniami 
niniejszego regulaminu umożliwiający przejazdy jak za okazaniem biletu miesięcznego szkolnego na 
określonej trasie przejazdu;  

 Zakwalifikowanie się do Programu – przyjęcie warunków niniejszego regulaminu i zakup biletu 
miesięcznego promocyjnego lub biletu miesięcznego szkolnego promocyjnego. 

 

II.  Warunki uczestnictwa w Programie ,,Do pracy PKS-em’’ 
 
2.1.  Uczestnikami Programu ,,Do pracy PKS-em’’ mogą być wszyscy pełnoletni pasażerowie korzystający z 

przewozów na liniach użyteczności publicznej spełniający warunki uczestnictwa wynikające z niniejszego 
regulaminu.   

 
2.2.  Powiat Wodzisławski wraz z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Raciborzu organizuje 

sprzedaż biletu miesięcznego promocyjnego za kwotę 10 zł osobom, które zakwalifikowały się do 
Programu po spełnieniu warunków określonych w punktach 2.3. – 2.7.    
 

2.3.        Warunkiem zakwalifikowania się do Programu umożliwiającego zakup biletu miesięcznego 
promocyjnego jest okazanie podczas jego zakupu trzech biletów miesięcznych normalnych zakupionych 
na kolejne trzy miesiące. Bilet miesięczny promocyjny może być zakupiony na kolejny miesiąc 
następujący po ostatnim miesiącu objętym biletem miesięcznym normalnym. 
 

2.4  Wyjątkiem od zasady ustanowionej w pkt. 2.3 jest możliwość zakupu biletu promocyjnego zamiast na  
 miesiąc lipiec na miesiąc  sierpień lub zamiast na miesiąc sierpień na miesiąc wrzesień. 
 
2.5 Bilet miesięczny promocyjny wystawiany jest imiennie na posiadacza biletów normalnych na trasę objętą 

tymi biletami. W wyjątkowych, indywidualnych przypadkach możliwa jest zmiana trasy objętej biletem o 
czym decyduje Organizator Programu na pisemny wniosek zainteresowanego. Wniosek trzeba złożyć w 
siedzibie organizatora na siedem dni przed zakupem biletu miesięcznego promocyjnego.       
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2.6   W  Programie można wziąć udział wielokrotnie, jednakże bilety miesięczne normalne mogą być w nim 
wykorzystane tylko raz.  

 
2.7  Niewykorzystanie biletu miesięcznego normalnego w Programie w następujących po nim  dwóch 

miesiącach (w cyklu promocyjnym), z zastrzeżeniem pkt 2.4,  nie upoważnia do wykorzystania go  
w Programie w późniejszym terminie lub żądania jakiegokolwiek zadośćuczynienia ze strony  
Organizatorów. 

 
2.8  Bilety miesięczne normalne zakupione na przejazdy w październiku, listopadzie i grudniu 2014r. 

upoważniają do wzięcia udziału w Programie i zakupu biletu miesięcznego promocyjnego na miesiąc 
styczeń 2015r.  

 
2.9 Bilety zakupione w listopadzie i grudniu 2014r. i w styczniu 2015r. nie dają możliwości zakupienia biletu 

miesięcznego promocyjnego po zakończeniu Programu (np. na przejazdy w miesiącu lutym 2015r.)  
 

III. Warunki uczestnictwa w Programie ,,Do szkoły PKS-em’’   
 
3.1  Uczestnikami Programu ,,Do szkoły PKS-em’’ mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów lub 

szkół ponadpodstawowych korzystający z przewozów na liniach użyteczności publicznej spełniający 
warunki uczestnictwa wynikające z niniejszego regulaminu. 

   
3.2   Powiat Wodzisławski wraz z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Raciborzu organizuje 

sprzedaż biletu miesięcznego szkolnego promocyjnego za kwotę 60%  ceny określonej w tabeli opłat za 
przejazdy umieszczonej na stronie Organizatora, na przejazdy w miesiącach styczniu i czerwcu 2014r. 
pasażerom, którzy zakwalifikowali się do Programu po spełnieniu warunków określonych w punktach 3.3. 
– 3.6.    

 
3.3   Warunkiem zakwalifikowania się do Programu umożliwiającego zakup biletu miesięcznego szkolnego     

promocyjnego jest okazanie podczas jego zakupu biletu miesięcznego szkolnego na miesiąc 
poprzedzający (w przypadku stycznia bilet za grudzień, w przypadku czerwca za maj). 

 
3.4    Bilet miesięczny szkolny promocyjny wystawiany jest imiennie na posiadacza biletu miesięcznego 

szkolnego na trasę objętą tym biletem.  
 
3.5   W  Programie można wziąć udział dwukrotnie, jednakże bilety miesięczne normalne mogą być w nim 

wykorzystane tylko raz.  
 
3.6  Niewykorzystanie biletu miesięcznego szkolnego w Programie nie upoważnia do wykorzystania go  

w Programie w późniejszym terminie lub żądania jakiegokolwiek zadośćuczynienia ze strony  
Organizatorów. 

 
 
 

     IV. Postanowienia końcowe 
 
4.1  Zasady dotyczące Programu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.  
 
4.2  Program nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, ulgami ani zniżkami.    
 
4.3  Kwestie sporne rozstrzyga  Organizator, który ma wyłączne prawo do interpretacji powyższych zasad 

oraz rozstrzygania sytuacji, których one nie przewidują. 
 
4.4 Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to 

na pogorszenie warunków uczestnictwa w Programie. 
 
4.5  Zmiany niniejszego Regulaminu zostaną opublikowane poprzez umieszczenie ich na stronie 

Organizatora. 
 
4.6  Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Programu na 

stronie Organizatora. 
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4.7        W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz  
       innych ustaw. 

       
4.8 Przetwarzanie danych osobowych Uczestników programu następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie 
danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Programie. Osobom biorącym udział w 
Programie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  

 
 


