Zlevněné jízdné

Vzor průkazu ISIC

od 1. září 2018

děti a studenti | senioři 65+

Průkaz ISIC
ISIC (International Student Identity Card) je celosvětově uznávaný
doklad prokazující status studenta střední, vyšší odborné nebo vysoké
školy a vybraných jednoletých pomaturitních studijních oborů, který
může získat každý student denní formy studia, počínaje nástupem
do vyššího stupně sekundárního vzdělávání (tedy SŠ, SOŠ, víceletá
gymnázia…), terciárního stupně vzdělávání (VOŠ, VŠ, univerzity) nebo
pomaturitních jazykových kurzů, které jsou schváleny MŠMT.
Existují dva druhy průkazu ISIC – jednorázový průkaz, který si můžete
koupit online či v síti agentských prodejců, nebo rozšířenější školní
průkaz ISIC, který vydávají (prodlužují platnost) přímo samy školy, aś
vysoké, střední, nebo základní.
Základní platnost průkazu ISIC je od prvního září jednoho roku do konce
prosince roku následujícího – max. tedy 16 měsíců. Všechny karty,
vydané v rámci tohoto cyklu, mají tedy stejnou platnost, bez ohledu
na termín vystavení. Platnost jednorázových průkazů nelze prodlužovat.
Školní průkazy prodlužuje škola po celou dobu studia.
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Na kterých linkách v Ústeckém kraji mohou uvedené
kategorie cestujících cestovat za zlevněné jízdné?

Vzor Žákovského průkazu 15–26 let

Ústecký kraj se rozhodl nad rámec rozhodnutí vlády rozšířit slevy
na všechny linky zapojené do IDS DÚK, tedy i MHD, aby zůstala integrace
přístupná pro všechny kategorie cestujících v současném rozsahu.

Kdy je možné na zlevněné jízdné cestovat?
Všechny výše uvedené kategorie cestujících mohou zlevněné jízdné
využívat celoročně, bez ohledu na to, zda je víkend, nebo školní
prázdniny.

Kde lze zlevněnou jízdenku DÚK zakoupit?
Co je zlevněné jízdné?
Jízdné maximálně ve výši 25 % obyčejného (plného) jízdného, vztahuje
se na jednotlivé i časové jízdenky DÚK. Nevztahuje se na skupinové
jízdenky a jízdenky platné mimo území ČR.

Na území Ústeckého kraje
››
››
››

Děti a mládež 6-18 let, žáci a studenti 18-26 let a osoby 65+ let

››
››
››

Jaký doklad je potřeba k prokázání nároku na slevu?

››

Kdo má nárok na zlevněné jízdné?

Pokud chce cestující využívat slevu z jízdného, musí mít u sebe vždy
tyto doklady
dítě od 6–15 let (do dne, který předchází dni 15. narozenin), nárok
na toto jízdné se neprokazuje
›› mládež od 15–18 let (do dne, který předchází dni 18. narozenin),
nárok na toto jízdné se prokazuje občanským průkazem, cestovním
pasem, žákovským průkazem, nebo studentským průkazem ISIC
›› žáci a studenti od 18–26 let denní nebo prezenční formy studia
(do dne, který předchází dni 26. narozenin), nárok na toto jízdné
se prokazuje platným žákovským průkazem (tak jako doposud
oranžový průkaz, který musí být potvrzený školou a dopravcem,
nově je nepodstatné označení dnů platnosti a trasy – průkaz platí
denně v rámci časové platnosti na všech linkách DÚK), nebo
platným studentským průkazem ISIC
›› osoba 65+ let (od 65. narozenin), nárok na toto jízdné se prokazuje
průkazem občana Evropské unie, nebo cestovním dokladem, nebo
jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem.
Doklady, kterými jednotlivé kategorie cestujících prokazují svůj nárok
na zlevněné jízdné v DÚK , tedy OP, žákovský průkaz, ISIC atd., lze využít
u všech dopravců v ČR, na které se sleva na jízdném vztahuje.
››

přímo u řidičů v zelených autobusech
v pokladnách ČD a GW Train
u průvodčích ve vlacích ČD a GW Train (bez příplatku
na neobsazených pokladnách)
v turistických motoráčcích
u posádek na turistických lodích
u řidičů autobusů a trolejbusů MHD v Teplicích, Bílině, Děčíně,
Varnsdorfu, Chomutově a Jirkově
v informačních kancelářích dopravců DÚK

Kde platí tarif DÚK?
Jízdenky DÚK platí na území Ústeckého kraje, v zelených autobusech,
ve vlacích ČD a GW Train Regio (kromě EC), na turistických železničních
linkách T1-T6, na lodních linkách 901 a 902, v MHD v Ústí nad
Labem, Teplicích, Bílině, Děčíně, Varnsdorfu, Chomutově, Jirkově,
Mostě a Litvínově. Mimo Ústecký kraj při průjezdu Saskem linkou U28
a na úsecích linek PID na Mělnicku.
Kompletní seznam linek je uveden v příloze číslo 2 Smluvních
přepravních podmínek DÚK.

Žákovský průkaz
Platné žákovské průkazy se mezi dopravci vzájemně uznávají bez
ohledu na to, který dopravce průkaz ověřil razítkem. Platný žákovský
průkaz se předkládá při kontrole jízdních dokladů a též při jejich
zakupování, a to podle podmínek dopravce.
Žákovský průkaz platí od začátku školního roku do 30. 9. následujícího
školního roku, nebo po dobu trvání akademického roku. Období
platnosti vyznačí na průkazu škola.
Nově se na průkazu nevyplňuje Z – DO, ani označení platnosti (so –
ne). V případě vyplnění těchto údajů se k těmto údajům při odbavení
cestujících nepřihlíží.

Postup při vystavení průkazu:
1. Cestující si zakoupí tiskopis u dopravce v informační kanceláři,
do zakoupeného tiskopisu žákovského průkazu jeho držitel
(případně zákonný zástupce) vyplní čitelně hůlkovým písmem
lihovým permanentním linerem (fixem) s tenkým hrotem jméno,
příjmení a datum narození a nechá ho potvrdit školou.
2. Pověřený zaměstnanec školy ověří skutečnost, že se jedná o žáka
denního (prezenčního) studia a vyplní údaj o platnosti průkazu,
tedy školním/akademickém roku a správnost těchto údajů ověří
na rubové straně průkazu razítkem školy a podpisem.
3. Držitel (zákonný zástupce) nechá vyplněný průkaz potvrzený
školou ověřit u některého z dopravců. Pro ověření potřebuje OP nebo
jiný úředně vydaný doklad a průkazovou fotografii na fotografickém
papíře formátu 3,5 x 4,5 cm.
Cenu za ověření průkazu určuje dopravce s ohledem na vynaložené
náklady a příslušným způsobem zveřejňuje (např. ČD prodávají tiskopis
za 2 Kč a za 50 Kč ho ověří).

