Děti na výlet
České dráhy

Junior Program
Díky projektu Českých drah s výstižným názvem „Děti na výlet“
se Český Krumlov zařadil ke třem velkým českým městům,
která mohou školní kolektivy navštívit za výhodné jízdné.

Výhody
Nabídka jednodenní skupinové zpáteční slevy je určena pro
výlety pořádané základními školami se sídlem v ČR (včetně
praktických a speciálních základních škol) pro žáky do 9.
ročníku, víceletými gymnázii pro žáky do kvarty (u osmiletých)
nebo sekundy (u šestiletých) a konzervatoře, dětské domovy a
ústavy náhradní péče pro děti do 16 let.
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Platnost této nabídky je od 15. 9. 2011 do 10. 12. 2011.
Jízdenka je vždy zpáteční a platí pouze ve 2. vozové třídě všech
vlaků ČD.
Jízdenka platí v úterý, středu, čtvrtek (mimo dne 27. října 2011), v
sobotu a neděli každého kalendářního týdne a v pátek dne 28. října
2011.
Jízdenka platí vždy do 24:00 hodin prvního dne platnosti (jeden
den).
Jízdenka může znít z kterékoliv železniční stanice (zastávky), v níž
staví vlaky ČD, a to vždy do železniční stanice Praha hl. n., Brno hl.
n., Olomouc hl. n. nebo Český Krumlov a zpět.
Jízdenka může být vystavena pouze u pokladní přepážky ČD se
zařízením pro elektronický výdej jízdních dokladů (UNIPOK).
Minimální počet cestujících ve skupině je 10, přičemž pouze dva
cestující z této skupiny mohou být pedagogický dozor starší 18 let.
Věk cestujících se při odbavení ani kontrole jízdních dokladů
neprokazuje (pořadatelská organizace garantuje správnost použití
slevy potvrzením věku cestujících a jejich seznamu v Plánu cesty,
který je třeba odevzdat při zakoupení jízdenek).
Maximální počet cestujících odbavených na jeden doklad je 30,
jízdenek je ale možné mít několik. Pedagogický dozor starší 18 let
může být vždy jeden ke každým dalším 4 žákům u skupin nad 10
osob.
Cena jízdného pro jednu osobu za obě cesty se odvíjí z vypočtené
tarifní vzdálenosti podle kilometrů uvedených v platném jízdním
řádu 2010/11.
Kilometrická vzdálenost / Cena v Kč:
1 - 50 km / 60 Kč
51 - 100 km / 80 Kč
101 - 150 km / 100 Kč
151 - 200 km / 120 Kč
201 - 250 km / 140 Kč
251 - 300 km / 160 Kč
301 - 350 km / 180 Kč
351 a více km / 200 Kč

PŘÍLOHY
1. PLÁN CESTY

2. DESATERO PRO UČITELE

