
 

Oferta specjalna „Wzorowy bilet ŁKA” 

1. Uprawnieni 

Uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, liceum, technikum, którzy 

otrzymali za rok szkolny 2018/2019 świadectwo z wyróżnieniem („z czerwonym paskiem”). 

2. Zakres ważności 

1. oferta specjalna „Wzorowy bilet ŁKA” obowiązuje od 19 czerwca 2019 r. (w tym sprzedaż biletu)  

do terminu ważności zakupionego biletu strefowego miesięcznego ŁKA; 

2. sprzedaż biletów w ramach oferty specjalnej „Wzorowy bilet ŁKA” w okresie  

od 19 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.; 

3. osoby wymienione w pkt 1 uprawnione do przejazdów na podstawie biletu miesięcznego  

z ulgą ustawową 49% lub ulgą 78% (o której mowa w Taryfie przewozowej ŁKA-TP)  

mogą zakupić bilet strefowy miesięczny ŁKA z ulgą ustawową, który będzie obowiązywał  przy 

przejazdach pociągami uruchamianymi przez „Łódzką Kolej Aglomeracyjną” sp. z o.o. w granicy 

województwa łódzkiego;  

4. ofertę specjalną  „Wzorowy bilet ŁKA” nie łączy się z innymi ofertami „ŁKA” sp. z o.o. 

3. Warunki stosowania 

1. zakup biletu w ramach oferty będzie możliwy w kasie biletowej znajdującej się w budynku dworca  

Łódź Fabryczna w Łodzi (dwa stanowiska kasowe „ŁKA” sp. z o.o.); 

2. podczas zakupu biletu objętego ofertą uczeń zobowiązany jest okazać w kasie biletowej świadectwo 

szkolne promocyjne/ukończenia szkoły – z wyróżnieniem1 wraz z ważną legitymacją szkolną2. 

Pracownik kasy biletowej na bilecie zamieści adnotację „Wzorowy bilet ŁKA”, odcisk datownika; 

3. uczeń przed dokonaniem pierwszego zakupu biletu w ramach oferty „Wzorowy bilet ŁKA” 

przedstawia dokumenty, o których mowa w pkt 2, natomiast przy zakupie biletu na kolejny okres 

obowiązywania, wystarczającym dokumentem będzie poprzedni bilet zakupiony w ramach oferty; 

4. podczas kontroli dokumentów przewozowych w pociągu uczeń winien okazać ważną legitymacje 

szkolną oraz bilet na przejazd. 

4. Inne 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach oferty stosuje się odpowiednie postanowienia 

Regulaminu obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt (RPO-ŁKA)  

oraz Taryfy przewozowej (ŁKA-TP). 

 

                                                           
1 wzór zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r.  w sprawie świadectw, 

dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 939); 
2 w przypadku dzieci dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych  legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych 
inwalidztwem lub niepełnosprawnych  lub legitymacja szkolna wraz z jednym z dokumentów wymienionych  
w § 23 ŁKA-TP 


