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SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZEJAZDU AUTOKAREM

Bagaż do autokaru
• Limitu bagażu to maksymalnie: 1 torba na narty/snowboard, jedna torba bagażu 

zasadniczego, jedna torba na buty narciarskie + jedna torba/pojemnik wielkości 
torby na buty narciarskie z prowiantem. 

• Na pokład autokaru można zabrać bagaż podręczny wielkości plecaka miejskiego +
prowiant oraz koc i poduszkę.

• Zaleca się opisanie każdego swojego bagażu zawieszkami turystycznymi z danymi 
kontaktowymi.

• Pakowanie bagażu odbywa się wyłącznie pod nadzorem kierowcy w kolejności 
przystanków wsiadania i wysiadania. 

• Przewoźnik nie zabiera niezapakowanych w pokrowce kasków, nart i snowboardów.
• Drugie pary narty/snowboardu podlegają dodatkowej opłacie 75,-zł  a ich przewóz 

musi być uzgodniony z reprezentantem organizatora.
• W przypadku, gdy pojedzie autokar z przyczepą, powyższa opłata za każda 

następną parę nart / snowboardu ulegnie pomniejszeniu o 35,-zł

Ograniczenia typu towarów, których nie zabieramy wcale do luków autokaru:
• Wszelkie napoje w petach, puszkach czy op. szklanych. Lody, desery lub 

niezabezpieczony odpowiednio nabiał. 
• Na pokład autokaru nie wolno również wnosić i spożywać piwa oraz dań typu „Foot 

To Go” zakupionych podczas przystanków.
• W górnych schowkach nie wolno przechowywać opakowań szklanych ani innych 

większych opakowań niż 1L. Nie wolno też  tam umieszczać przedmiotów, które 
mogą stanowić niebezpieczeństwo dla innych podczas wypadku. 

• W drodze powrotnej zakupy regionalne takie jak sery czy wędliny, chowamy 
opisane wyłącznie do luków autokaru (!)

Zasady przejazdu:
• Na przystanek należy przybyć min. 20 min przed planowanym przyjazdem 

autokaru. 
• Ze względu na czas pracy kierowców, autokar nie czeka dłużej jak 5 min. na 

odjazd. Dojazd do niego po trasie należy wtedy do spóźnialskich na ich koszt.
• Należy bezwzględnie podróżować w zapiętych pasach bezpieczeństwa!. 
• W autokarze obowiązuje całkowity zakaz palenia czegokolwiek (!) w tym e-

papierosów i papierosów elektronicznych, pod groźbą natychmiastowego usunięcia 
przez przewoźnika z pojazdu na najbliższej stacji co wiąże się również z utratą  
prawa do zwrotu środków za przejazd. 

• Zakazuje się podróży w pozycji stojącej i w przejściach.
• Należy zachowywać się tak, aby inni podróżujący i kierowcy mieli komfort pracy 

oraz podróży. 



• Zaleca się wstrzemięźliwość przy spożywaniu napojów alkoholowych. 
• W przypadku osób, które z tego lub innego powodu będą zachowywały się 

kłopotliwie dla grupy i personelu, przewoźnik ma prawo odmówić im dalszego 
przejazdu, zawiadamiając o tym fakcie najbliższą jednostkę policji w danym kraju.

• Ze względu na epidemię, należy stosować się do aktualnych wymogów i przepisów 
w danym kraju.

Postoje
• Autokar będzie się zatrzymywał maksymalnie co 4h na krótki postój oraz na dwie 

dłuższe przerwy 45 min. (na ciepłą kolację oraz śniadanie)
• Autokar czeka maksymalnie 5 min. na  przystankach na podróżujących. Po tym 

czasie, dotarcie do niego na trasie leży po stronie nieobecnego. Wyjątkiem są 
sytuacje, gdy ktoś wcześniej zgłosi telefonicznie opóźnienie i to z istotnych i 
usprawiedliwionych przyczyn. 

• Na postojach opróżniamy śmieci po sobie.
• W drodze powrotnej autokar zatrzyma się na krótką 30 min. przerwę przy  jednym z

marketów na tzw. zakupy regionalne. Przypominamy, aby zakupione sery i wędliny, 
chować opisane wyłącznie do luków autokaru i nie zabierać ich na pokład (!).

Inne
• Ze względu na wspólny komfort podróży uprasza się jadących, o korzystanie z WC 

tylko w przypadku „malej” potrzeby.
• W innych przypadkach, prosimy o zgłoszenie się do kierowcy. Zjedzie on wtedy na 

najbliższą stację/postój.
• Po zakończonej  podróży proszę sprawdzić, czy nic cennego nie pozostało w 

schowkach i pod siedzeniami.

Cena przejazdu
Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku walut i paliw, podana cena 
jest gwarantowana wyłącznie w przypadku, gdy średnie ceny ON nie przekroczą do dnia 
25.12.2022 kwoty 7,50-zł za 1L/ w Polsce lub 2-€/1L we Francji.

W innym przypadku, nastąpi proporcjonalna korekta ceny przejazdu z koniecznością 
dopłaty przez jadących autokarem.
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