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Warunki taryfowe oferty specjalnej 

 „Opolski Weekend Europejski 2019 – bilet za 1 zł”  
 

1. Uprawnieni 
 

Z oferty może skorzystać każda osoba posiadająca Voucher wydrukowany ze strony internetowej 
https://www.facebook.com/piknik.z.funduszami.europejskimi (wzór Vouchera stanowi załącznik 
do niniejszych warunków). 
 

2. Zakres ważności 
 

Oferta ma zastosowanie przy przejazdach pociągami REGIO w dniach 11 i 12 maja 2019 r. 
w relacjach: 
 od dowolnej stacji znajdującej się na terenie województwa opolskiego do stacji Opole Główne, 
 od stacji Opole Główne do dowolnej stacji znajdującej się na terenie województwa opolskiego, 
na podstawie obowiązujących w ramach oferty biletów jednorazowych na przejazd w jedną stronę. 
 

3. Warunki stosowania 
 
1) bilet wg oferty można nabyć w:   

a) w punktach odprawy – najwcześniej w dniu 10 maja 2019 r., 
b) pociągu - wyłącznie w dniu wyjazdu, tj. 11 i 12 maja 2019 r. (bez pobierania opłaty za 

wydanie biletu w pociągu); 
2) bilet wydaje się z nadrukiem „Opolski Weekend Europejski 2019 r.”; 
3) bilet wydany wg oferty ważny jest łącznie z Voucherem, o którym mowa w ust. 1. W czasie 

kontroli dokumentów przewozu w pociągu, podróżny zobowiązany jest wręczyć osobie 
dokonującej kontroli bilet wraz z Voucherem. Osoba, która nie wręczy Vouchera traktowana 
jest jak podróżny bez ważnego dokumentu przewozu; 

4) przejazd większej liczby osób niż jedna (nawet w przypadku gdy bilet wg oferty opiewa na 
większą liczbę osób niż jedna) na podstawie jednego wydrukowanego Vouchera, nie jest 
dozwolony; 

5) oferty nie łączy się z ofertami taryfowymi oraz innymi ofertami pozataryfowymi i specjalnymi. 
 

4. Opłaty 
 

Opłata za bilet wydany wg oferty jest zryczałtowana i wynosi 1,00 zł (w tym 8% PTU ).  
 

5. Zmiana umowy przewozu oraz zwrot należności za niewykorzystane bilety 
 

1) podróżny ma prawo do zmiany umowy przewozu w zakresie terminu wyjazdu oraz stacji 
przeznaczenia; 

2) zmiana umowy przewozu w zakresie: 
a) terminu wyjazdu w przypadku biletów wg oferty – możliwa jest pod warunkiem zwrotu 

posiadanego biletu i nabycia nowego biletu z nowym terminem ważności,  
b) terminu wyjazdu, innego niż 11 i 12 maja 2019 r. – możliwa jest pod warunkiem zwrotu 

posiadanego biletu wydanego wg oferty i zakupu nowego biletu z nowym terminem 
ważności, wg indywidualnych uprawnień, 
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c) przejazdu poza stację przeznaczenia, w przypadku, gdy nowa stacja przeznaczenia położona 
jest: 

 na terenie województwa opolskiego - możliwa jest bez konieczności uiszczenia dopłaty; 
w tym przypadku podróżny nie ma obowiązku zgłaszania obsłudze pociągu zamiaru 
przejazdu poza stację przeznaczenia, 

 poza terenem województwa opolskiego – możliwa jest pod warunkiem zwrotu 
posiadanego biletu wydanego wg oferty i zakupu nowego biletu do nowej stacji 
przeznaczenia, wg indywidualnych uprawnień, 

od zwracanych należności nie potrąca się odstępnego; 
3) zwrot należności dokonywany jest na zasadach określonych w Regulaminie przewozu (RPR). 

 
6. Inne 

 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach stosuje się odpowiednie postanowienia 
Regulaminu przewozu (RPR) oraz Taryfy przewozowej (TPR), dostępnych na stronie 
www.polregio.pl  

http://www.polregio.pl/

