Rok szkolny 2018/2019: oferta ZTM Poznań
kierowana do uczniów i szkół

Komunikacja miejska w strefie A bezpłatna dla mieszkających
w Poznaniu uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
od 1 września 2018r.

Od 1 września 2018r. mieszkający w Poznaniu uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjów oraz innych typów szkół realizujących
podstawę programową kształcenia ogólnego wyżej wymienionych szkół,
będą mogli korzystać z bezpłatnych przejazdów w strefie A – czyli na terenie
miasta Poznania – na liniach organizowanych przez Zarząd Transportu
Miejskiego w Poznaniu.

Warunkiem korzystania z bezpłatnej komunikacji będzie okazanie ważnej
legitymacji szkolnej z wpisanym miejscem zamieszkania w Poznaniu. Nie
ma konieczności zapisywania informacji o uprawnieniu do bezpłatnych
przejazdów na imiennej karcie PEKA, ale każdy uczeń może z takiej
możliwości skorzystać. Karta PEKA będzie w takim przypadku – niezależnie
od legitymacji szkolnej –
dokumentem potwierdzającym prawo do
darmowych przejazdów.

Bilet semestralny
To oferta dla dzieci i młodzieży uczącej się, do ukończenia 23. roku życia. Warunkiem
jest uczęszczanie do szkół znajdujących się na terenie Poznania i miejscowości
objętych porozumieniami międzygminnymi.
Podstawą do korzystania z tego typu biletu jest ważna legitymacja szkolna lub imienna
karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu (informacja o
uprawnieniu jest zapisywana w Punkcie Obsługi Klientów ZTM, po okazaniu wyżej
wymienionej legitymacji). Bilety semestralne występują w wersji na 120 lub 150 dni,
można je kupić na strefy: A, A+B lub A+B+C.

Bilet na rok szkolny
Jest skierowany do dzieci i młodzieży uczącej się do ukończenia 23. roku życia,
uczęszczającej do szkół znajdujących się na terenie Poznania i miejscowości objętych
porozumieniami międzygminnymi.
Podstawą do korzystania z tego typu biletu jest ważna legitymacja szkolna lub imienna
karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja jest
zapisywana w Punkcie Obsługi Klientów ZTM, po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej.
Bilet na rok szkolny jest ważny przez 10 miesięcy od 1 września do 30 czerwca, można
go wykupić na strefy: A, B, C, A+B, B+C lub A+B+C.

Karta PEKA
Bilety okresowe i specjalne zapisywane są na imiennej karcie PEKA. Pierwszą imienną
kartę PEKA można uzyskać bezpłatnie, po złożeniu wniosku o jej wydanie (w imieniu
dzieci wniosek składają rodzice lub opiekunowie prawni). Najprostszym i
najwygodniejszym sposobem jest złożenie takiego wniosku przez Internet - wystarczy

wypełnić wniosek dostępny na stronie internetowej www.peka.poznan.pl, dołączyć
zdjęcie w formacie jpg lub png, a później odebrać kartę w wybranym przez siebie
Punkcie Obsługi Klienta ZTM.
Wniosek można wypełnić i złożyć także w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM.
Karta wydawana jest za okazaniem dokumentu potwierdzającego jego tożsamość lub
innej osobie - na podstawie pisemnego upoważnienia z podaniem imienia i nazwiska
oraz numeru dowodu osobistego osoby odbierającej). Przy odbiorze karty można
wgrać przysługującą użytkownikowi ulgę. Szczegółowe informacje dostępne są na
stronie internetowej: www.peka.poznan.pl. Lista adresowa Punktów Obsługi Klienta
ZTM i informacje o taryfie znajdują się również na stronach internetowych
www.ztm.poznan.pl i www.peka.poznan.pl

Bilet grupowy dla uczniów szkół podstawowych
Od 1 lipca 2017r. w ofercie znajduje się bilet grupowy w formie papierowej. Koszt 10godzinnego biletu to 50 zł. Na jego podstawie w strefie A+B+C może podróżować do
30 uczniów szkół podstawowych i maksymalnie dwóch opiekunów.
Bilet grupowy można kupić w Punktach Obsługi Klienta ZTM oraz w biletomatach
stacjonarnych.

Przejazdy zorganizowane
To specjalna oferta dla uczestników imprez i wydarzeń trwających do 14 dni. Obejmuje
ona uczestników imprez i wydarzeń kulturalnych, religijnych, naukowych,
gospodarczych, sportowych, artystycznych, rozrywkowych itp., w zorganizowanych
grupach liczących nie mniej niż 10 osób.
Postawą skorzystania z oferty jest podpisanie z ZTM umowy, która określi warunki
przejazdów: dokumenty przewozu, termin, opłatę. Szczegółowe informacje, w tym
cennik i dane kontaktowe zamieszczone zostały w zakładce Komunikacja/Przejazdy
zorganizowane na stronie internetowej www.ztm.poznan.pl.
W sprawach związanych z biletem grupowym oraz przejazdami zorganizowanymi
prosimy o kontakt pod nr tel. 61 8346 107.

