Oferta specjalna „Pociąg na ŁKS”
obowiązująca od 13 marca 2022 r.
1. Uprawnieni

1) Oferta przejazdu grupowego dotyczy zorganizowanych grup złożonych z co najmniej
10 osób. Z oferty mogą skorzystać:
a) dzieci, młodzież, osoby dorosłe;
b) przewodnicy towarzyszący w podróży osobom wymienionym w ppkt a).
2) Organizatorem przejazdu grupowego może być osoba fizyczna, prawna lub inny podmiot
mający zdolność prawną.
2. Zakres ważności
Ofertę stosuje się przy przejazdach pociągami uruchamianymi przez „ŁKA” sp. z o.o.
przewidzianych w rozkładzie jazdy.
3. Warunki stosowania

1) Uczestnicy grupy muszą podróżować wspólnie w jednym terminie, w tej samej relacji i tym
samym pociągiem.
2) Ofertę stosuje się na podstawie „Wniosku na przejazd grupy – w ramach oferty Pociąg
na ŁKS”, wydawanego bezpłatnie w kasach biletowych „ŁKA” sp. z o. o lub dostępnego
na stronie internetowej www.lka.lodzkie.pl.

3) Złożyć wniosek można:
a) korzystając z interaktywnego formularza dostępnego na stronie internetowej
„ŁKA” sp. z o.o. www.lka.lodzkie.pl;
b) w kasie biletowej „ŁKA” sp. z o.o.
nie później niż 2 dni robocze przed zamierzonym terminem wyjazdu. Po otrzymanej
zgodzie od „ŁKA” sp. z o.o., organizator przejazdu, nie później niż na 1 dzień przed
terminem wyjazdu zobowiązany jest, w kasie biletowej lub u obsługi pociągu (w dniu
przejazdu) zakupić bilet/bilety na przejazd grupy w terminach i relacjach wskazanych we
wniosku.
4. Opłaty

1) Wysokość opłaty za przejazd grupowy jest uzależniona od:
a) relacji przejazdu,
b) zastosowanego wymiaru ulgi,
c) liczby uczestników przejazdu grupy,
d) kategorii pociągu.
2) Przy przejazdach grup stosuje się opłaty normalne (dla osób nieposiadających
indywidualnych uprawnień do ulgi) lub ulgowe dla osób uprawnionych do ulgi ustawowej
33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93% i 95%, określone w Taryfie przewozowej (ŁKA-TP)
wg taryfy „Łódzkie Łączy”.

3) Opłaty pobiera się za rzeczywistą liczbę uczestników grupy, nie mniejszą niż 10 osób.
4) Na każdych 10 uczestników grupy, płacących za bilet jeden przewodnik korzysta
z bezpłatnego przejazdu. Jeżeli liczba przewodników jest większa – stosuje się wobec
nich opłaty normalne, z zastosowaniem taryfy „Łódzkie Łączy”.
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5. Inne

1) W pociągu osoba odpowiedzialna za grupę oprócz biletu/biletów na przejazd w danej
relacji, jest zobowiązana okazać zgodę od „ŁKA” sp. z o.o. na przejazd grupy – otrzymaną
na złożonym Wniosku lub w postaci wiadomości e-mail.

2) Uczestnicy przejazdu grupowego korzystający z indywidualnych uprawnień do ulgi
ustawowej zobowiązani są okazać odpowiednie dokumenty poświadczające te
uprawnienia. Osoba, która korzysta z biletu ulgowego i nie okaże w pociągu ważnego
dokumentu poświadczającego to uprawnienie, zobowiązana jest dopłacić różnicę
należności między ceną jednorazowego biletu normalnego wg taryfy „Łódzkie Łączy”,
a ceną biletu ulgowego na przejazd w danej relacji.

3) W przypadku całkowitej rezygnacji z przejazdu, zwrotu należności za zakupione
i niewykorzystane bilety na przejazd, dokonuje się na zasadach określonych
w Regulaminie (RPO-ŁKA).

4) „ŁKA” sp. z o.o. może odmówić wydania zgody na przejazd grupy w pociągach
o wysokiej frekwencji lub w pociągu, na przejazd którym wcześniej została wydana zgoda
innym grupom gdzie ograniczona jest liczba miejsc do podróżowania.

5) Przejazd poza stację przeznaczenia, bądź inna dłuższą drogą, dozwolony jest pod
warunkiem uiszczenia różnicy należności pomiędzy opłata ustalona za faktyczny przejazd
(zgodnie z indywidulanymi uprawnieniami do ulg a ceną posiadanych biletów,
ale z zastosowaniem taryfy podstawowej.

6) Przejście do pociągu innego przewoźnika nie jest dozwolone.
7) W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach oferty stosuje się odpowiednie
postanowienia Regulaminu obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, rzeczy
i zwierząt (RPO-ŁKA), Taryfy przewozowej (ŁKA-TP).
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