§ 50. Przejazdy grupowe
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Oferta przejazdy grupowe dotyczy grup złożonych co najmniej z 11 osób (dzieci, młodzież, osoby
dorosłe). Organizatorem przejazdu grupowego może być: osoba fizyczna, prawna albo inny
podmiot mający zdolność prawną.
Ofertę stosuje się – w miarę wolnych miejsc – w klasie 1 i 2 pociągów TLK, IC, EIC, EIP,
przewidzianych w rozkładzie jazdy z wyjątkiem miejsc w strefie wygody, miejsc w pociągach
międzynarodowych EIC oraz gdy uczestnicy przejazdu zamierzają podróżować z rowerami.
Liczba miejsc dostępnych według oferty jest limitowana.
Uczestnicy grupy muszą podróżować wspólnie w jednym terminie, w tej samej relacji, tym samym
pociągiem i w tej samej klasie wagonu.
Przejazd grupy można zamówić najwcześniej na 90 dni ale nie później niż na 14 dni przed
zamierzonym terminem wyjazdu grupy, wyłącznie na obowiązujący roczny rozkład jazdy
pociągów. PKP Intercity może przyjąć zamówienie na przejazd grupy, bez zachowania ww.
terminów, o ile zezwolą na to możliwości eksploatacyjne „PKP Intercity”.
Zamówienie składa się za pośrednictwem strony www.przejazdygrupowe.intercity.pl
W razie przejazdu uczestników grupy będących osobami z niepełnosprawnością lub osobami o
ograniczonej sprawności ruchowej (zwłaszcza tych poruszających się na wózkach), organizator ma
możliwość zgłoszenia potrzeby pomocy za pośrednictwem infolinii lub poprzez formularz
zgłoszeniowy dostępny na stronie www.intercity.pl . Informacje o warunkach udzielania pomocy
dla osób niepełnosprawnych dostępne są w Regulaminie.
W terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia PKP Intercity powiadamia
organizatora o przyjęciu zamówienia do realizacji lub o braku możliwości realizacji zamówienia
albo
o możliwości przejazdu grupy w sposób inny niż sugerowany w zamówieniu.
W przypadku zamówień złożonych w terminie:
1) od 90 do 35 dni przed terminem wyjazdu – PKP Intercity nie później niż na 30 dni przed
zamierzonym wyjazdem grupy powiadamia organizatora o szczegółach przejazdu, podając
godzinę wyjazdu(-ów), numer(-y): pociągu(-ów), wagonu(-ów) i miejsc;
2) od 34 do 14 dni przed terminem wyjazdu – PKP Intercity w ciągu 5 dni roboczych powiadamia
organizatora o szczegółach przejazdu, podając godzinę wyjazdu(-ów), numer(-y): pociągu(ów), wagonu(-ów) i miejsc;
i informuje o udostępnieniu do wydruku „Karty przejazdu grupy” na podstawie, której oferta jest
stosowana.
Zwiększenie liczby uczestników, zmiana daty lub godziny wyjazdu, klasy wagonu, kategorii
miejsc, wiąże się z ponownym złożeniem i rozpatrzeniem zamówienia.
W przypadku rezygnacji części osób z przejazdu grupowego, przejazd pozostałych uczestników –
z zastosowaniem taryfy przewidzianej dla grup jest możliwy pod warunkiem, że liczba
uczestników korzystających z przejazdu grupowego nie będzie mniejsza niż 11 osób. Zmiany
można dokonać na zasadach określonych w Regulaminie.
Wysokość opłat przy przejazdach grup jest uzależniona od:
1) relacji przejazdu;
2) klasy wagonu;
3) kategorii pociągu;
4) zastosowanego wymiaru ulgi;
5) dnia przejazdu.
Przy przejazdach grup w dniach:
1) od poniedziałku do czwartku i w sobotę stosuje się upust 20% od ceny bazowej;
2) w piątek i w niedzielę stosuje się upust 15% od ceny bazowej,
zgodnie z Cennikiem usług.
Osoby uprawnione do ulg ustawowych 37%, 51%, 78%, 95% i 100% mogą nabywać bilety wg
oferty przejazdy grupowe z zastosowaniem przysługującej ulgi.
Jeżeli przejazd grupy odbywa się:
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1) więcej niż jednym pociągiem (na przełomie doby), wówczas stosuje się tabele opłat
obowiązujące w dniu wyjazdu grupy pierwszym pociągiem;
2) pociągiem TLK, IC na miejscach sypialnych lub do leżenia dla każdego uczestnika grupy (w
tym osób korzystających z bezpłatnego przejazdu), z wyjątkiem dzieci do lat 10, dla których nie
żąda się oddzielnego miejsca, należy ponadto wykupić odpowiedni bilet dodatkowy na miejsce
sypialne, do leżenia, po uiszczeniu należności w pełnej wysokości.
Opłaty za przejazd pobiera się za rzeczywistą liczbę uczestników grupy z tym, że na każde 20 osób
uiszczających należności za przejazd – jedna osoba uprawniona jest do bezpłatnego przejazdu, przy
czym liczba osób korzystających z bezpłatnego przejazdu nie może być większa niż 4 osoby w
danej grupie.
PKP Intercity może w pociągach o niskiej frekwencji zezwolić na przejazd grupy z zastosowaniem
taryfy niższej.
Na podstawie „Karty przejazdu grupy” organizator przejazdu – nie później niż na 7 dni przed
terminem wyjazdu – jest obowiązany w kasie biletowej PKP Intercity (wskazanej w zamówieniu)
zakupić odpowiednie bilety na przejazd. W przypadku nie wykupienia biletu(-ów) w powyższym
terminie, grupa traci prawo do skorzystania z oferty, a zarezerwowane miejsca zostaną zwolnione
do ponownej sprzedaży.
W przypadku całkowitej rezygnacji z przejazdu, zwrotu należności za zakupione i niewykorzystane
bilety na przejazd, dokonuje się na zasadach określonych w Regulaminie.
W pociągu organizator (osoba odpowiedzialna za grupę) – oprócz biletu(-ów) na przejazd
w danej relacji – jest obowiązany okazać „Kartę przejazdu grupy”. Uczestnicy przejazdu
grupowego korzystający z indywidualnych uprawnień do ulgi ustawowej obowiązani są okazać
odpowiednie dokumenty poświadczające te uprawnienia. Wobec osoby korzystającej z biletu
ulgowego bez uprawnień do ulgi, lub która nie może podczas kontroli w pociągu okazać dokumentu
poświadczającego to uprawnienie, stosuje się odpowiednie postanowienia Regulaminu.
Przejazd poza stację przeznaczenia, przejście do innej klasy, do innego pociągu są dozwolone pod
warunkiem uiszczenia różnicy należności pomiędzy opłatą ustaloną za faktyczny przejazd (zgodnie
z indywidualnymi uprawnieniami, ale bez zastosowania oferty Przejazdy grupowe) a ceną
posiadanych biletów.
Zasady przejścia do pociągu innego przewoźnika określone są w § 24.

