
 

Regulamin bezpłatnych przejazdów pociągami kursującymi w relacji 

Wisła Głębce – Ustroń oraz Ustroń – Wisła Głębce. 

 

1. Uprawnieni 

Posiadacze książeczek rabatowych „Wisła, Ustroń zostaję dłużej – dostaję więcej” 

wraz z kuponami, za dystrybucję których odpowiada Gmina Wisła i Miasto Ustroń. 

 

2. Zakres i obszar ważności 

1) Oferta obowiązuje od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r. 

2) Do bezpłatnego przejazdu w pociągach Kolei Śląskich kursujących na odcinku 

Wisła Głębce – Ustroń oraz Ustroń – Wisła Głębce uprawnia karta rabatowa 

z kuponem oraz nieodpłatny bilet na przejazd pociągu Kolei Śląskich. 

3) W ramach jednej karty rabatowej z bezpłatnego przejazdu może skorzystać 

maksymalnie sześć osób. 

4) Posiadaczom karty rabatowej z kuponami przysługuje jeden przejazd w każdym 

kierunku w piątek, sobotę lub niedzielę – jeden przejazd za jeden odcinek kuponu dla 

każdej z uprawnionych osób. 

5) Podczas kontroli personel pokładowy odbiera od podróżnych właściwe kupony (odcinki 

kuponów) w liczbie odpowiadającej liczbie przewożonych osób na podstawie ważnej 

karty rabatowej i wydaje w zamian nieodpłatne bilety uprawniające do przejazdu.   

3. Warunki stosowania 

Organizatorem akcji „Wisła, Ustroń zostaję dłużej – dostaję więcej” są Gmina Wisła i Miasto 

Ustroń. 

1) Z karty rabatowej z Kuponem, która jest częścią książeczki mogą skorzystać osoby 

fizyczne, które przebywają w Wiśle lub Ustroniu dłużej niż dobę, korzystają z miejsc 

noclegowych w ośrodkach zlokalizowanych na terenie Wisły lub Ustronia oraz uiściły 

opłatę miejscową lub opłatę uzdrowiskową.   

 

2) Karta rabatowa jest ważna w terminie pobytu, który został na niej wpisany, za który 

wniesiona została opłata miejscowa lub uzdrowiskowa.   
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3) W przypadku grupy większej niż 6 osób może być wydana większa ilość kart 

upoważniających do przejazdu Kolejami Śląskimi, tak by suma kuponów 

na poszczególne rodzaje przejazdów równa była liczebności grupy. 

 

4) Osoby nieposiadające karty rabatowej mogą skorzystać z przejazdu pociągami 

kursującymi na odcinku Wisła Głębce – Ustroń oraz Ustroń – Wisła Głębce na zasadach 

określonych w Taryfie Przewozowej TP-KŚ lub ofertach specjalnych KŚ, 

tj. pod warunkiem nabycia biletu na przejazd zgodnie z przysługującymi indywidulanymi 

uprawnieniami. 

5) Część kuponu rabatowego odebrana przez konduktora nie podlega zwrotowi i wymianie. 

4. Postanowienia końcowe 

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: 

 

1) Regulaminu przewozu osób, zwierząt i rzeczy przez Koleje Śląskie (RPO - KŚ) 

oraz Taryfy przewozowej (TP - KŚ) zawierającej Cennik usług przewozowych (C - KŚ), 

2) prawa polskiego powszechnie obowiązującego. 

 


