Regulamin przewozu dzieci do szkół i ośrodków.
Kontakt z przewoźnikiem nr tel. 12 196 88

Kraków 01.09.2018

1. Do obowiązków rodzica należy przygotowanie dziecka do transportu, oraz oczekiwanie na
samochód przed posesją lub na klatce schodowej. Brak pasażera uprawnia kierowcę do
odjazdu i realizacji kolejnych zleceń.
-sytuacja taka skróci czas oczekiwania pozostałych uczniów na transport oraz ograniczy opóźnienia
2. W przypadku choroby lub innych okoliczności należy odwołać transport ze stosownym
wyprzedzeniem.
3. W przypadku odbioru dziecka przez rodzica ze szkoły należy stosownie wcześniej o tym fakcie
poinformować RTP
4. Dokonanie stałych zmian w harmonogramie przewozów powinny być dokonane z
wyprzedzeniem tygodniowym, zmiany jednorazowe należy uzgodnić z przewoźnikiem z
wyprzedzeniem trzy dniowym. W przypadkach losowych w miarę możliwości przewoźnik
dokona zmian i zrealizuje przewóz pod warunkiem, że nie zdezorganizuje to transportu
innym uczniom.
5. Wszystkie zmiany związane z planem lekcji przyjmowane będą od pn. do pt. od godziny 7:0015:00. Natomiast wszystkie odwołania transportu mogą być dokonane od poniedziałku do
piątku od 7:00 do 19:00 lub pod telefonem alarmowym 604 90 96 88
6. Przy odbiorze dzieci w drodze powrotnej każdy rodzic lub opiekun dziecka powinien
oczekiwać przed posesją ewentualnie na kontakt telefoniczny lub jeśli jest to możliwe sygnał
domofonu. Nie dopuszczalne jest aby w momencie przywozu dziecka nie było osoby
upoważnionej do odbioru.
7. Wszystkie zmiany w adresach odbioru i dowozu związane z dodatkowymi zajęciami
pozalekcyjnymi mogą być realizowane tylko za zgodą oraz w miarę możliwości RTP.
8. Za wszelkie uszkodzenia oraz zanieczyszczenia pojazdu w trakcie transportu kosztami będzie
obciążony rodzic lub opiekun prawny.
9. W przypadku kiedy długość trasy przejazdu i warunki tego wymagają czas odbioru dziecka z
domu może być dłuższy niż jedna godzina.
Wszystkie prawa pasażera oraz obowiązki RTP zawarto w umowie pomiędzy RTP a ZEO nr.
MCOO/ZP/R/PN/23/18.

W celu usprawnienia przewozu wnioskujemy aby szkoły:
1. Przyjmowały dzieci co najmniej na godzinę lekcyjną przed rozpoczęciem zajęć oraz zapewniły
opiekę na czas oczekiwania na transport po ich zakończeniu.
2. Wyznaczyły osobę odpowiedzialną za odbiór dzieci, przygotowanie do przewozu po
zakończonych lekcjach oraz do kontaktu i komunikacji z przewoźnikiem.

