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Oddíl A: Věci přepravní a tarifní
038/16/2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, Okolo Železné Rudy 2015 (ČD)
V souvislosti s akcí Okolo Železné Rudy s časopisem Turista 2015, konanou ve dnech 4. 9. až 6. 9. 2015 bude
registrační karta sloužit držitelům i jako jízdenka.
Registrační karta – jízdenka bude platná ve všech vlacích ČD v úseku trati 183 Zelená Lhota – Železná RudaAlžbětín a zpět. Jízdu je možné nastoupit i ukončit ve všech nácestných železničních stanicích a zastávkách
ležících v daném úseku trati.
Při kontrole jízdních dokladů je držitel povinen předložit registrační kartu ke kontrole.
Registrační karta slouží cestujícímu zároveň jako doklad o uzavření přepravní smlouvy
Ostatní podmínky dle tarifu TR 10 a SPPO platí v plném rozsahu.
Vzor papírové registrační karty (9 x 5 cm):
Na kartě není uveden datum a rok platnosti. Odlišnost od vzhledu registračních karet z minulých ročníků
jsou dva růžové rohy.

V Praze dne 4. srpna 2015
Ing. Jiří Ješeta, v.r.
ředitel Odboru obchodu osobní dopravy
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Libuše Říhová, tel. 972 232 506, č.j. ČD GŘ 57939/2015 – O 16/4)

2

039 / 16 /2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, Žákovský průkaz v In Kartě ČD (ČD)
S účinností od 20. 8. 2015 bude zahájen pilotní provoz nahrávání žákovského průkazu do In Karty 2.
generace vydávané po 1. 6. 2015.
Podmínky:

Žadatel musí být držitelem platného (potvrzeného) papírového žákovského průkazu.

O nahrání žákovského průkazu do In Karty lze požádat u kterékoliv pokladní přepážky ČD. Žadatel
současně předloží platný papírový žákovský průkaz a In Kartu 2. generace znějící na stejného
držitele.

Do In Karty lze nahrát více žákovských průkazů, předloží-li žadatel v souladu s tarifem TR 10 více
platných papírových žákovských průkazů.

Nahrání žákovského průkazu do In Karty je bezplatné.

Držitel žákovského průkazu nahraného v In Kartě nepředkládá při běžné kontrole jízdních dokladů
ve vlacích ČD papírový žákovský průkaz.

Na vyzvání pověřené osoby ČD je držitel povinen papírový žákovský průkaz předložit.

Žákovský průkaz nelze nahrát do In Karty 1. generace.

Žákovský průkaz nahraný v In Kartě lze použít výhradně ve vlacích ČD, u všech ostatních dopravců
předkládá držitel nadále papírový žákovský průkaz.
Ostatní podmínky dle tarifu TR 10 a SPPO platí v plném rozsahu.
Platnost této vyhlášky končí 12. 12. 2015, poté bude zapracována do tarifu TR 10.

V Praze dne 5. srpna 2015
Ing. Jiří Ješeta, v.r.
ředitel Odboru obchodu osobní dopravy
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Libuše Říhová, tel. 972 232 506, č.j. ČD GŘ 57966/2015 – O 16/4)
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