Żory, dnia …………………………
F.H.U. USŁUGI PRZEWOZOWE MARCIN DRABAS, 44-240 ŻORY
Wniosek nr ………………...……… (wypełnia Firma Drabas)
O wydanie Karty Elektronicznej nr ……...…………………… (wypełnia Firma Drabas)
1. Pan/Pani
Imię i nazwisko (DRUKOWANE)

2. Pesel

3. Nr dowodu osobistego lub legitymacji

4. Miejsce zamieszkania
Ulica

Kod

Miejscowość

Nr domu i mieszkania

Poczta

Gmina

Województwo

Telefon kontaktowy

Trasa przejazdu - TAM
przystanek początkowy

przez

przystanek końcowy

Trasa przejazdu - POWRÓT
przystanek początkowy

przez

przystanek końcowy

5. Oświadczam, że posiadam uprawnienia do przejazdów (prosimy zakreślić właściwą odpowiedź):
1. NIEWIDOMY BM
2. UCZEŃ BM
3. STUDENT BM
4. DOKTORANT BM
5. NIEWIDOMY NS-KP BM
6. DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE BM
Dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi należy okazać przy składaniu wniosku.
6. Zobowiązuję się do korzystania z karty elektronicznej zgodnie z regulaminem Firmy DRABAS.
7. W związku z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, późn.
883) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Firmę DRABAS.
Dane używane są wyłącznie w celu wystawienia elektronicznej karty imiennej oraz dla badań rynkowych, mających na
celu optymalne dostosowanie komunikacji do potrzeb pasażerów.
Dane osobowe będą zabezpieczone zgodnie z w/w ustawą
8. Zobowiązuję się do zgłaszania wszelkich zmian dotyczących danych osobowych i uprawnień do przejazdów.

…………………………………….
Podpis Wnioskodawcy

Wyciąg z Regulaminu korzystania z EM-KARTY
Firma DRABAS.
Pełny regulamin, oraz wszystkie jego ewentualne zmiany, dostępny jest na stronie internetowej www.drabas.pl
1. EM-KARTA jest plastikową, zbliżeniową kartą chipową, zawierającą dane osoby oraz elektroniczną informację o
zakupionym bilecie miesięcznym wraz z biletem z kasy fiskalnej upoważnia do korzystania z przejazdów
autobusami Firmy DRABAS.
2. W celu otrzymania EM-KARTY osoba zainteresowana zobowiązana jest uiścić opłatę w kwocie 10,00 zł
(słownie: dziesięć zł.). W przypadku kradzieży, zagubienia lub zniszczenia EM-KARTY należy zgłosić się po
wydanie kolejnej nowej EM-KARTY oraz dokonania zablokowania starej wraz z aktualnym paragonem. W
przypadku braku paragonu duplikat karty nie będzie wydawany. Za wydanie drugiej EM-KARTY należy uiścić
opłatę 12zł.(słownie: dwanaście zł.) EM-KARTA jest własnością Firmy DRABAS. i podlega zwrotowi w
momencie zaprzestania korzystania z przejazdów.
3. EM-KARTĄ dla biletu miesięcznego może posługiwać się wyłącznie osoba, na którą została ona wystawiona.
4. W chwili zakupu lub przedłużenia ważności EM-KARTY należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe
określenie pełnej nazwy przystanku początkowego i końcowego ze wskazaniem ewentualnego przystanku
przesiadkowego.
5. Do przejazdu uprawnia łączne posiadanie przy sobie:
- ważnej EM-KARTY z zapisanym na niej aktualnym biletem miesięcznym,
- biletu w formie papierowej,
- w przypadku EM-KARTY dla biletu miesięcznego posiadanie dokumentu pozwalającego w sposób wiarygodny
zidentyfikować Pasażera i dokumentu uprawniającego do biletu ulgowego.
6. Rejestracja przejazdu następuje w chwili wsiadania przednim wejściem do autobusu poprzez przyłożenie EMKARTY (na ok. 2 sekundy) do czytnika znajdującego się w górnej części bileterki. EM-KARTA jest ważna gdy
bileterka wyda pojedynczy sygnał akceptujący dane zawarte na karcie.
7. Utratę EM-KARTY należy niezwłocznie zgłosić w Firmie DRABAS. celem jej zastrzeżenia.
8. EM-KARTY nie zaleca się poddawaniu działaniu wysokich i niskich temperatur (powyżej 50 stopni Celsjusza i
poniżej 4 stopni Celsjusza), gdyż może to doprowadzić do jej rozwarstwienia. Należy również unikać trzymania
EM-KARTY w miejscach takich jak tylne kieszenie spodni i podobne ponieważ może to doprowadzić do stałego
odkształcenia karty, które skutkuje niewidocznym złamaniem wewnętrznej anteny wbudowanej w kartę. Tego
rodzaju uszkodzenie czyni EM-KARTĘ bezużyteczną i jest zawinionym działaniem użytkownika EM-KARTY.
9. EM- KARTY nie wolno przeginać ani rysować jej powierzchni.
Z powyższym zapoznałem się:
……………………………………...
(podpis)

