Warunki stosowania oferty specjalnej
,, KOLEJE MAŁOPOLSKIE DLA RODZINY”
(obowiązują do 31 grudnia 2015r.)

1. Ofertę stosuje się w pociągach osobowych uruchamianych przez Koleje Małopolskie
(KMŁ) z wyjątkiem relacji do lub ze stacji Kraków Lotnisko (Kraków Airport).
2. Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny (wg wzoru Załącznik nr 2 do niniejszych
Warunków taryfowych oferty) z zastrzeżeniem ust. 9 i będące osobami uprawnionymi
do ulgi ustawowej 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95% lub 100% mogą nabyć bilet z
właściwym wymiarem ulgi ustawowej z zastosowaniem cennika oferty specjalnej z
zastrzeżeniem ust. 10.
3. Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny (wg innego wzoru niż podany w Załączniku nr 2
do niniejszych Warunków taryfowych oferty) z zastrzeżeniem ust. 9 i jednocześnie są:
1) rodzicami lub małżonkami rodziców (brak uprawnień do ulgi ustawowej) lub
2) osobami uprawnionymi do ulgi ustawowej 33%, 37%, 49%, 51%,
78%, 93%, 95% lub 100%, mogą nabyć bilet zgodnie z indywidualnymi
uprawnieniami z zastosowaniem cennika oferty specjalnej z zastrzeżeniem ust. 10.
4. Bilety można nabyć:
1) w wyznaczonych kasach biletowych,
2) w automatach biletowych stacjonarnych,
w przedsprzedaży do 30 dni naprzód,
3) w pociągu (u obsługi lub w automacie) – wyłącznie na wyjazd w dniu nabycia.
5. Opłaty za bilety na przejazd jednorazowy są zależne od odległości taryfowych i zawarte
są w załączniku nr 1.
6. Bilety wydawane z tej oferty są zaopatrzone w nadruk w brzmieniu: „KOLEJE
MAŁOPOLSKIE DLA RODZINY”.
7. Podróżny, który zamierza odbyć przejazd poza stację wskazaną na posiadanym bilecie
może bez żadnych formalności odbyć ten przejazd pod warunkiem, że nowa stacja
przeznaczenia mieści się w tej samej strefie odległości, co pierwotna stacja
przeznaczenia w pociągach przewoźnika KMŁ (z wyjątkiem relacji do lub z Kraków
Lotnisko/Kraków Airport, na której to relacji obowiązuje inna oferta specjalna).
Podróżny nie ma obowiązku zgłaszania takiego przejazdu.
Podróżny, który zamierza odbyć przejazd poza stację wskazaną na posiadanym bilecie i
nowa stacja przeznaczenia znajduje się w nowej strefie odległości jest zobowiązany
uiścić różnicę opłat biletów jednorazowych (z wyjątkiem relacji do lub z Kraków
Lotnisko/Kraków Airport, na której to relacji obowiązuje inna oferta specjalna) – na
zasadach określonych w Taryfy przewozowej osób, rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie
(TP-KMŁ).
Zmiana stacji docelowej na Kraków Lotnisko (Kraków Airport) skutkuje zmianą oferty i
wymianą biletu na zasadach określonych w Regulaminie przewozu osób, rzeczy i
zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. (RPO-KMŁ)
8. Osoby, które posiadają uprawnienie do korzystania z ulgowych przejazdów w ściśle
określonej relacji (dotyczy dzieci i młodzieży niepełnosprawnej lub dotkniętych
inwalidztwem oraz ich rodziców lub opiekunów) mogą odbyć przejazd wyłącznie w
relacji wskazanej na posiadanym bilecie.

9. Kartę Dużej Rodziny należy okazywać z dokumentem tożsamości z zastrzeżeniem ust.
10.
10. W przypadku osób wymienionych w ust. 2 (z wyjątkiem rodziców/małżonków
rodziców) i ust. 3 pkt. 2) oprócz Karty Dużej Rodziny należy okazywać odpowiedni
dokument poświadczający uprawnienia do ulgowych przejazdów (dokumenty te są
wskazane w Taryfie przewozowej osób, rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ).
11. Oferty nie łączy się z innymi ofertami taryfowymi i specjalnymi.
12. W przypadku pozostawienia samochodu na parkingu przy przystanku Wieliczka Park
oraz przejazdu na podstawie biletu (wg oferty „Koleje Małopolskie dla Rodziny”),
podróżny ma prawo w tym dniu do wyjazdu samochodem z w/w parkingu, przy
uwzględnieniu godzin, w których parking jest czynny bez ponoszenia kosztów za
parkowanie samochodu. Warunkiem korzystania z bezpłatnego parkingu jest
posiadanie biletu, o którym mowa wyżej ze wskazaniem stacji wyjazdu lub
przeznaczenia odpowiednio Wieliczka Park lub Wieliczka Rynek Kopalnia. Bilety na
podstawie, których można korzystać z bezpłatnego parkingu można nabyć w
automatach biletowych lub u obsługi pociągu – nie prowadzi się sprzedaży tego rodzaju
biletów w kasach biletowych. Zasady korzystania z parkingu zamieszczone są w
„Warunkach taryfowych oferty specjalnej „P&R Wieliczka”.
13. Przejście do pociągu innego przewoźnika nie jest dozwolone.
14. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami stosuje się odpowiednio
postanowienia Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy
podróżnych „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. (RPO-KMŁ) oraz Taryfy przewozowej osób,
rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ). (TP-KMŁ).

Załącznik nr 1

Ceny biletów z oferty „KOLEJE MAŁOPOLSKIE DLA RODZINY”

Wg taryfy
N
33%
37%
49%
51%
78%
93%
95%

Cena
brutto

Cena
PTU
brutto
Odległość
1 – 14 km
15 – 25 km
2,10
2,80
0,16
0,21
1,41
1,88
0,10
0,14
1,32
1,76
0,10
0,13
1,07
1,43
0,08
0,11
1,03
1,37
0,08
0,10
0,46
0,62
0,03
0,05
0,15
0,20
0,01
0,01
0,11
0,14
0,01
0,01
PTU

Załącznik nr 2

Opis Karty Dużej Rodziny, zwanej dalej „KDR”:
o wymiary 54 x 85,6 mm,
o imię i nazwisko członka rodziny wielodzietnej,
o numer PESEL członka rodziny wielodzietnej,
o termin ważności KDR,
o logo programu, skrót „KDR” pisany alfabetem Braille`a,
o elementy zabezpieczające dokument przed podrobieniem i sfałszowaniem, w
tym kod 2D związany z personalizacją blankietów Karty oraz numer TLE,
o numer karty (składający się z 17 cyfr, w tym 7 pierwszych cyfr stanowi
identyfikator danej gminy, kolejne 5 cyfr stanowi numer rodziny wielodzietnej
nadany w procesie rejestracji pierwszej osoby z rodziny wielodzietnej,
następne 2 cyfry stanowią numer kolejno przypisany członkowi rodziny
wielodzietnej w tej rodzinie, a ostatnie 3 cyfry stanowią numer kolejny Karty
wydanej danemu członkowi rodziny wielodzietnej).
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