WNIOSEK O BILET MIESIĘCZNY
Imię i nazwisko
……………………………………………………………………………………………………………………………
PESEL
…………………………………………………………………………………………………………………………..

*Dokument tożsamości:
dowód osobisty
Inny dokument

nazwa dokumentu ……………………………………………….

Numer seryjny dokumentu ………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania/kod; miejscowość; ul.; nr domu
……………………………………………………………………………………………………………………………
Nr legitymacji (szkolnej; studenckiej)
……………………………………………………………………………………………………………………………
Trasa przejazdu
….………………………………………………………………………………………………………………………
- miesięczny

- półmiesięczny (nie dotyczy uczniów i studentów)

,, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu zakupu i korzystania z biletu (zgodnie z
Ustawą z dnia 29.08.1997 r.o ochronie danych osobowych, t.j.: Dz. U. z 2002 r.
Nr101, poz. 926 ze zm.)”.
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem korzystania
biletów miesięcznych

..…………………………………..
Miejscowość, data

…………………………………………………….
Podpis

Prosimy o czytelne wypełnienie druku i zapoznanie się z regulaminem
korzystania z biletów miesięcznych i ulgowych biletów miesięcznych.
*pole nie jest wymagane

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BILETÓW MIESIĘCZNYCH I SZKOLNYCH BILETÓW
MIESIĘCZNYCH
1. Bilet miesięczny szkolny jest ważny w danym miesiącu w dni nauki
szkolnej i upoważnia do przejazdu z miejsca zamieszkania do szkoły i z
powrotem.
2. Bilet miesięczny jest wystawiany imiennie dla konkretnej osoby i tylko
ona może z niego korzystać.
3. Bilet miesięczny szkolny jest ważny tylko z ważną legitymacją szkolną.
4. Bilet miesięczny jest ważny wyłącznie z dokumentem stwierdzającym
tożsamość.
5. Udostępnianie biletu miesięcznego osobom trzecim oraz korzystanie
niezgodne z regulaminem spowoduje jego zatrzymanie.
6. W przypadku zniszczenia lub zgubienia, a także z powodu zatrzymania
wtórnik biletu miesięcznego lub półmiesięcznego będzie kosztował jego
równowartość
7. Bilet miesięczny obowiązuje tylko na przejazdy Firmą Transportową
„JOTKA” na linii regularnej zwykłej wg rozkładu jazdy.
8. Aby zakupić bilet miesięczny szkolny należy jednorazowo dostarczyć
kierowcy kserokopię ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej oraz
wypełniony wniosek w dniach od 24 dnia do 27 dnia mijającego
miesiąca wraz z jednorazową opłatą za imienny bilet miesięczny w
kwocie 5,00 zł.
9. Aby zakupić bilet miesięczny należy jednorazowo dostarczyć kierowcy
wypełniony wniosek w dniach od 24 dnia do 27 dnia mijającego
miesiąca wraz z jednorazową opłatą za imienny bilet miesięczny w
kwocie 5,00 zł. Analogicznie należy postępować w przypadku zakupu
drugiej połowy biletu miesięcznego w dniach od 9 do 12 dnia miesiąca
właściwego.
10. Osoby zainteresowane przedłużeniem ważności imiennego biletu
miesięcznego na następny miesiąc zgłaszają się bezpośrednio do
kierowcy (na początku miesiąca-patrz warunki opłat biletów
miesięcznych), który to bilet zostanie ponownie oznaczony kodem po
uiszczeniu opłaty.
11. Imienny bilet miesięczny z oznaczonym kodem na dany miesiąc jest
ważny wyłącznie z aktualnym paragonem z kasy fiskalnej.
WARUNKI OPŁAT BILETÓW MIESIĘCZNYCH
1. OD 1 DO 15 KAŻDEGO MIESIĄCA - PŁATNE 1-EGO
2. OD 15 DO KOŃCA MIESIĄCA - PŁATNE 15-EGO
3. OD 1 DO KOŃCA MIESIĄCA - PŁATNE 1-EGO
Punkt 1 i 2 nie dotyczy uczniów i studentów

