
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRZEWOZÓW AUTOKAROWYCH

REALIZOWANYCH PRZEZ ATT „POLKĄTY” SP. Z O.O.

1. Regulamin  przewozu  osób  i  bagażu  ręcznego  pojazdami  transportu  zbiorowego  obowiązuje 

w  autobusach  Agencji  Turystyczno  –  Transportowej  Polkąty  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Kątach 

Wrocławskich przy ul. 1 Maja 58 

2. Przewoźnik (ATT POLKĄTY) jest obowiązany do zapewnienia pasażerom odpowiednich warunków 

bezpieczeństwa i higieny oraz do należytej obsługi przewozu.

3. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na wyznaczonych do tego celu  

przystankach i po całkowitym zatrzymaniu się pojazdu.

4. Pasażerowie nie mogą zajmować miejsca w pobliżu kierującego pojazdem w sposób ograniczający 

jego pole widzenia, ani zachowywać się w sposób  utrudniający kierującemu prowadzenie pojazdu.

     5.  Obsługa pojazdu może odmówić przewozu osób:

• zagrażających bezpieczeństwu lub porządkowi w pojeździe, uciążliwych dla innych pasażerów

     6.   Zabronione jest i traktowane jako zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku w pojeździe:

• nieuzasadnione dawanie sygnału odjazdu lub zatrzymania pojazdu,

• zanieczyszczanie i zaśmiecanie pojazdu lub niszczenie jego urządzeń i wyposażenia,

• wychylanie się z pojazdu i opieranie się o drzwi podczas jazdy,

• spożywanie artykułów żywnościowych i napojów (z wyjątkiem zgody obsługi pojazdu)

• wyrzucanie jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub postoju,

• wchodzenie do pojazdu w łyżwo-rolkach, wrotkach lub w podobnym sprzęcie,

• wykonywanie  czynności,  które  mogą  narazić  współpasażerów  na  szkody,  obrażenia  lub 

niewygodę,

• wykonywanie innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych.

7.  Osoby  obowiązane są opuścić pojazd na wezwanie obsługi pojazdu, służb nadzoru lub innych 

upoważnionych  do  tego  osób.  W  przypadku,  gdy  będzie  to  miało  wpływ  na  nie  wykonanie  lub 

opóźnienie kursu, pasażer zostanie obciążony dodatkowymi kosztami.

8.   Pasażer  ponosi  wobec  przewoźnika  odpowiedzialność  finansową,  za  szkody  powstałe  wskutek 

uszkodzenia lub zniszczenia z jego winy pojazdu lub innych urządzeń komunikacyjnych. 

9.   W pojazdach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.

10. Kierowca ma prawo wezwać służbę ochrony oraz inne służby porządkowe celem dyscyplinowania 

osób naruszających regulamin.

11. Wszelkie  skargi,  wnioski  dotyczące  przewozu  prosimy  składać  osobiście  lub  telefonicznie 

w siedzibie biura

Agencja Turystyczno - Transportowa Polkąty sp. z o.o.

1 Maja 58 55-080 Kąty Wrocławskie tel. 0-71 78-14-937

          


