
Regulamin promocji  
                                        BUS-KOM PKS Sp. z o.o. w Szczytnie 
 

1. Promocja będzie prowadzona pod nazwą „Uczniowski bilet wakacyjny” 

Warunki uczestnictwa w Promocji określone są wyłącznie w niniejszym 

regulaminie. 

 

2. Organizatorem Promocji jest BUS-KOM PKS Sp. z o.o., 12-100 Szczytno przy 

ul. M. J. Piłsudskiego 30, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego 

rejestru sądowego pod numerem KRS 0000016826; REGON: 510256450;  

NIP 745-10-00-135. 

 

3. Promocja trwa od 01 lipca 2014 r. do 31 sierpnia 2014r. 

 

4. Promocją objęta jest świadczona przez Organizatora Promocji usługa 

przewozu uczniów, na kursach zwykłych we wszystkich kierunkach. 

 

5. Promocja obejmuje uczniów którzy posiadają ważną legitymację szkolną. 

 
6. a) Cena biletu dla uczniów, którzy zakupili co najmniej 6 razy w roku szkolnym 

2013/2014 bilet miesięczny szkolny na kursy realizowane przez naszą firmę  

wynosi 50,00zł. na warunkach określonych w pkt.7 Regulaminu. 

 

b) dla pozostałych uczniów cena biletu wynosi 65,00zł na warunkach     

określonych w pkt.7 Regulaminu. 

 

7.  Promocja polega na tym, że Uczestnik promocji będzie miał prawo w dwóch 

kolejno następujących po sobie miesiącach kalendarzowych w Okresie 

Promocji kupić uczniowski bilet wakacyjny, imienny na usługę przewozu 

realizowaną przez firmę BUS-KOM PKS Sp. z o. o. na kursy we wszystkich 

kierunkach, oprócz kursów pośpiesznych. Uczestnik promocji musi posiadać 

ważną legitymację szkolną.  

 

8. Bilet promocyjny jest biletem imiennym, co oznacza, że Uczestnik promocji  

  może nabyć bilet wyłącznie dla siebie.  



 

9. Sprzedaż Biletów promocyjnych będzie prowadzona w Okresie promocji  

 z uwzględnieniem pkt 7 regulaminu w kasie biletowej Dworca    

Autobusowego. 

 

10. Weryfikacja zakupionych biletów wskazanych w pkt 6 Regulaminu odbywa się  

    przez pracownika kasy, który jest odpowiedzialny za sprzedaż biletów. 

 

11. Przyjmuje się, że Uczestnik promocji biorący udział w Promocji zapoznał się  

  z treścią niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na udział w Promocji  

  na zasadach w niej określonych. 

 

12. Niniejszy Regulamin Promocji będzie dostępny w kasie biletowej oraz  

  w serwisie internetowym Przewoźnika pod adresem  

  http://www.buskom.szczytno.pl. 

 

13. Prawa i obowiązki Organizatora promocji i Uczestników promocji określone są  

  wyłącznie w niniejszym Regulaminie. Wszelkie informacje dostępne  

  w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. 

 

14. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. 
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