REGULAMIN PRZEWOZÓW FIRMY PRZEWÓZ OSÓB JAN KOCZWARA, ADAM KOCZWARA SP. J.
Rozdzia³ I  Przepisy ogólne

przepisów z ustawy z dn. 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz. U. Z 2000 r. Nr 50, poz 601 ze zm., dalej

1. Niniejszy regulamin przewozów (dalej: Regulamin) okrela warunki przewozu osób i baga¿u przez Przewonika.

Prawo przewozowe) lub innych przepisów powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa.

2. Przez u¿yte w Regulaminie okrelenia nale¿y rozumieæ:

5. W przypadku kradzie¿y lub uszkodzenia Baga¿u podstaw¹ odpowiedzialnoci Przewonika jest przedstawienie Biletu ze

A) Przewonik  Przewóz Osób Jan Koczwara, Adam Koczwara Sp. J. ,32043 Ska³a, ul. Polna 11a

stosown¹ adnotacj¹. O fakcie uszkodzenia lub kradzie¿y baga¿u nale¿y niezw³ocznie zawiadomiæ kierowcê autobusu w celu

B) Bilet  dokument potwierdzaj¹cy zawarcie z Przewonikiem umowy przewozu na wskazany na nim przejazd. Bilet upowa¿nia

przeprowadzenia oglêdzin oraz sporz¹dzenia protoko³u szkody.

do uczestnictwa w przejedzie zorganizowanym przez Przewonika. Bilet mo¿na zakupiæ u kierowcy autobusu oraz w kasie

6. Przewóz wiêkszego sprzêtu np. sportowego, tj. roweru, deski snowboardowej lub nart mo¿liwy jest tylko I wy³¹cznie w przypadku

dworca MDA w Krakowie (z wyprzedzeniem o ile s¹ jeszcze dostêpne bilety przejazdu).

wolnego miejsca w luku baga¿owym. O mo¿liwoci wziêcia wiêkszego sprzêtu sportowego decyduje ka¿dorazowo kierowca

C) Bilet ulgowy  bilet o obni¿onej cenie przys³uguj¹cy niektórym osobom okrelonym w ustawach.

autobusu. Sprzêt sportowy winien byæ odpowiednio zabezpieczony I umieszczony w futerale/etui itp. tak, aby nie uszkodzi³

D) Bilet miesiêczny  bilet zakupiony w terminach sprzeda¿y okrelonych przez Przewonika I uprawniaj¹cy do korzystania z

innych baga¿y oraz sam nie zosta³ uszkodzony. Za przewóz ww. rzeczy lub innych o podobnych gabarytach Przewonik pobiera

przewozów w miesi¹cu, na który zosta³ on wykupiony. Bilet miesiêczny wa¿ny jest z paragonem oraz w przypadku korzystania

op³atê wg cennika.

z ulgi  z wa¿n¹ legitymacj¹ studenck¹/uczniowsk¹ lub innym dokumentem potwierdzaj¹cym prawo do odpowiedniej ulgi.

7. Przewonik nie ponosi odpowiedzialnoci za Baga¿, Baga¿ podrêczny, odzie¿ wierzchni¹ oraz wszelkie elementy pozostawione

E) Pasa¿er  osoba posiadaj¹ca wa¿ny Bilet /Bilet ulgowy/Bilet miesiêczny oraz korzystaj¹ca ze zorganizowanego przez

w autobusie.

Przewonika przejazdu.

Rozdzia³ V  Pasa¿er

F) Baga¿ podrêczny  rzeczy zabierane przez Pasa¿era do pojazdu, które pozwalaj¹ na umieszczenie ich pod fotelem/nogami lub

1. Kierowca ma prawo odmówiæ przewozu osób nietrzewych I zachowuj¹cych siê w sposób niebezpieczny I uci¹¿liwy. Zabrania

na pó³ce znajduj¹cej siê nad siedzeniami Pasa¿erów.

siê podró¿owania w ³y¿worolkach, wrotkach itp. sprzêcie sportowym.

G) Baga¿  rzeczy o maksymalnej wadze 20 kg oraz wymiarach 20x40x60 cm oraz zabierane/umieszczane w miarê mo¿liwoci

2. Pasa¿er zobowi¹zany jest do zachowania porz¹dku oraz do niezak³ócania w jakikolwiek sposób podró¿y pozosta³ym Pasa¿erom.

w luku baga¿owym. Kierowca w przypadku braku miejsca mo¿e odmówiæ przewozu Baga¿u. Do baga¿u nie zalicza siê sprzêtu

Pasa¿er utrudniaj¹cy prowadzenie pojazdu kierowcy, zak³ócaj¹cy podró¿ pasa¿erom lub stwarzaj¹cy niebezpieczeñstwo mo¿e

RTV/AGD, tj. pralek, lodówek, telewizorów itp.

zostaæ zmuszony do opuszczenia autokaru na najbli¿szym mo¿liwym przystanku. W takim przypadku nie przys³uguje zwrot ceny

H) Przystanki  wyznaczone w danym zezwoleniu miejsca, na których Pasa¿erowie mog¹ wsi¹æ/wysi¹æ z autobusu.

za Bilet. W wyj¹tkowych sytuacjach kierowca ma prawo wezwaæ policjê.

Rozdzia³ II  Przewonik

3. Zabronione jest spo¿ywanie przez Pasa¿erów posi³ków oraz picie napojów mog¹cych zanieczyciæ pojazd, tj. lody, zapiekanki,

1. Przewonik zobowi¹zany jest do realizowania Przejazdu na ustalonej trasie zgodnie z rozk³adem dostêpnym na stronie

hamburgery, frytki itp., jak równie¿ palenie papierosów (równie¿ epapierosów) oraz spo¿ywanie alkoholu I wszelkiego rodzaju

internetowej przewonika www.przewozosobkoczwara.pl.

rodków odurzaj¹cych.

2. Przewonik nie ponosi odpowiedzialnoci za opónienia autokarów I ich skutki spowodowane czynnikami niezale¿nymi od

4. Zabronione jest przewo¿enie zwierz¹t w autobusach, za wyj¹tkiem psów przewodników osoby niepe³nosprawnej. Pies asystuj¹cy

Przewonika, tj. kontrole drogowe ITD/policji, korki, remonty, wypadki, z³e warunki pogodowe, awarie itp.

osobie niepe³nosprawnej winien posiadaæ uprz¹¿, certyfikat potwierdzaj¹cy status psa asystuj¹cego oraz zawiadczenie o

3. W przypadku awarii Przewonik zobowi¹zuje siê do mo¿liwie jak najszybszego zapewnienia autokaru zastêpczego. Pasa¿er

aktualnych szczepieniach weterynaryjnych.

mo¿e w zaistnia³ej sytuacji zrezygnowaæ z kontynuowania Przejazdu. Przewonik po rezygnacji zwróci Pasa¿erowi cenê Biletu

Rozdzia³ VI  Bezpieczeñstwo

w wysokoci proporcjonalnej do przebytej trasy przejazdu.

1. Ka¿dy pasa¿er zobowi¹zany jest do obowi¹zkowego zapiêcia pasów bezpieczeñstwa.

Rozdzia³ III  Bilety

2. Osoby zajmuj¹ce miejsca stoj¹ce zobowi¹zane s¹ do trzymania uchwytów bezpieczeñstwa oraz przyjêcia stabilnej pozycji.

1. Op³ata za przejazd pobierana jest zgodnie z cennikiem op³at, podczas wsiadania do pojazdu. Pasa¿er otrzymuje potwierdzenie

3. Wszelkie podejrzane zachowania wp³ywaj¹ce na bezpieczeñstwo, komfort podró¿y oraz czystoæ pojazdu winny byæ niezw³ocznie

uiszczenia op³aty w postaci biletu jednorazowego z kasy rejestruj¹cej. Pasa¿erowie posiadaj¹cy Bilet miesiêczny zobowi¹zani s¹

zg³oszone kierowcy autobusu.

do okazania go kierowcy autobusu przy wejciu do pojazdu.

4. Zabrania siê wsiadania I wysiadania z pojazdu w czasie jazdy lub poza przystankiem (nie dotyczy awarii), otwierania drzwi

2. Podczas zakupu Biletu ulgowego Pasa¿er ma obowi¹zek udokumentowania prawa do skorzystania ze zni¿ki, tj. okazania np.

pojazdu bêd¹cego w ruchu, miecenia oraz zanieczyszczania pojazdu, niszczenia jego urz¹dzeñ I wyposa¿enia, wychylania siê z

legitymacji szkolnej, studenckiej lub powiadczaj¹cej niepe³nosprawnoæ. W przypadku nieokazania odpowiednich, wa¿nych

pojazdu I opierania o drzwi podczas jazdy oraz wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu.

dokumentów Pasa¿er ma obowi¹zek uiciæ nale¿noæ za bilet w pe³nej wysokoci.

Rozdzia³ VII  Przepisy koñcowe

3. Pasa¿erowie zobowi¹zani s¹ do posiadania wa¿nego biletu podczas ca³ej podró¿y celem okazania podczas kontroli.

1. Wszelkie skargi, reklamacje przyjmowane s¹ wy³¹cznie w formie pisemnej. Reklamacjê nale¿y wys³aæ listem na adres:

4. Bilety jednorazowe zakupione u kierowcy autobusu s¹ bezzwrotne.

ul. Armii Krajowej 11, 32043 Ska³a lub mailowo na biuro@przewozosobkoczwara.pl. W wiadomoci nale¿y podaæ szczegó³owy

Rozdzia³ IV  Przewóz baga¿u

opis sytuacji, datê, godzinê, kierunek trasy, miejsce, imiê I nazwisko osoby reklamuj¹cej/skar¿¹cej, skan biletu potwierdzaj¹cego

1. Ka¿dy Pasa¿er mo¿e podczas podró¿y mieæ ze sob¹ Baga¿ podrêczny. O przewozie Baga¿y decyduje w miarê dostêpnoci

uczestnictwo w kursie oraz numer telefonu. Nie przyjmujemy ¿adnych reklamacji I skarg telefonicznie.

miejsca oraz wielkoci pojazdu kierowca autobusu.

2. Wszelkie spory miêdzy Pasa¿erem a Przewonikiem bêdzie rozstrzyga³ s¹d w³aciwy dla siedziby Przewonika.

2. Baga¿e/Baga¿e podrêczne o wartoci powy¿ej 300 z³ Pasa¿er zobowi¹zany jest ubezpieczyæ na czas transportu we w³asnym

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje siê odpowiednio Prawo przewozowe oraz ustawê z dn. 23

zakresie przed kursem, w którym uczestniczy.

Kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Z 1964 r. Nr 16, poz 93, z pón. zm.).

2. Rzeczy zabierane przez podró¿nych do rodków transportowych nie mog¹ zagra¿aæ bezpieczeñstwu I porz¹dkowi w trakcie

4. Regulamin dostêpny jest na stronie internetowej, profilu facebookowym, w autokarach firmowych oraz w siedzibie firmy.

wykonywania przewozu, stwarzaæ mo¿liwoci wyrz¹dzenia szkody podró¿nym lub kierowcom, przeszkadzaæ podró¿nym oraz
nara¿aæ ich na niewygody . Za szkody wynik³e w zwi¹zku z przewo¿onym baga¿em odpowiada Pasa¿er.
3. Baga¿e i Baga¿e podrêczne nie mog¹ byæ umieszczone na miejscach przeznaczonych do siedzenia. W przypadku zabrudzenia
tapicerki pojazdu Przewonik mo¿e obci¹¿yæ Pasa¿era op³at¹ w wysokoci 50100 z³ w zale¿noci od wielkoci zabrudzenia.
4. W pojazdach nie wolno przewoziæ przedmiotów cuchn¹cych, ³atwopalnych, wybuchowych, ¿r¹cych, radioaktywnych,
truj¹cych oraz innych o podobnych w³aciwociach , jak równie¿ nabitej broni palnej, myliwskiej, sportowej oraz innych
niebezpiecznych przedmiotów o podobnych w³aciwociach. W razie uzasadnionego podejrzenia naruszenia niniejszego ustêpu
Kierowca przy udziale Pasa¿era mo¿e sprawdziæ, czy zawartoæ Baga¿u podrêcznego lub Baga¿u nie narusza Regulaminu,

Ska³a, 20.10.2005 r.
aktualizacja: 01.01.2017 r.

