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Žádanka na slevu jízdného

Podmínky pro poskytnutí zlevněné časové jízdenky

pro žáky a studenty
Držitel (zákonný zástupce) i škola odpovídají za škodu vzniklou COMETT PLUS, spol.s r.o.
tím, že zapsali nebo potvrdili nesprávné údaje, které umožnily zneužití slevy jízdného.

Děti od 6-ti let, žáci a studenti základních, středních a vysokých škol,
nejvýše do 26-ti let věku, tj. do dne, který předchází dni 26.narozenin,
mohou získat zlevněnou časovou předplatní jízdenku pouze
na základě předložení této řádně vyplněné žádanky.

Žadatel - držitel průkazu
Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………….
Datum narození: ……………………...…….. Číslo OP:……………………………………

Děti od 6-ti let, žáci a studenti do 15 let doloží:
- vyplněnou " Žádanku na slevu jízdného pro žáky a studenty"
- úřední doklad o věku ( rodný list)
- občanský průkaz zákonného zástupce uvedeného na "Žádance
na slevu jízdného pro žáky a studenty"
- fotografii pasového formátu 3,5x4,5 cm, nepoškozenou a odpovídající
současné podobě žadatele.

Trvalý pobyt:……………………………………………………………………………………..
(adresa)

Je žákem školy: ……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….
(název a adresa)

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………….
V………………………………….. dne…………………………………………
Prohlašuji, že jsem uvedl(a)správné a pravdivé údaje, že splňuji podmínky uvedené v § 11, 12,
13 a 14 zákona č. 117/1995 Sb, o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, že
nejsem studujícím trvale výdělečně činným podle § 10 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální
podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
Souhlasím aby dopravce zpracoval mnou poskytnuté osobní údaje obsažené v této žádance
ve smyslu §11 zákona č.101/2002 Sb. o zpracování osobních údajů v platném znění.

zde odstřihnout

Zákonný zástupce (vyplní se pouze u žadatelů mladších 18-ti let)

Žáci a studenti nad 15 let doloží:
- vyplněnou a školou potvrzenou "Žádanku na slevu jízdného pro žáky
a studenty", případně potvrzení o studiu vydané přímo školou.
- občanský průkaz
- fotografii pasového formátu 3,5x4,5 cm, nepoškozenou a odpovídající
současné podobě žadatele

……………………………………
……………………………………………….
podpis žadatele

podpis zákonného zástupce (u žadatele mladších 18-ti let)

Potvrzení školy:
Potvrzujeme, že výše jmenovaný(á) žadatel navštěvuje ve školním roce …………….
řádné denní studium na naší škole(učilišti).

razítko školy a podpis odpovědného pracovníka
(nevztahuje se na žáky ZŠ do 15-ti let věku)

V…………………………………. dne……………………………………………

Záznamy COMETT PLUS, spol.s r.o.
Datum a podpis osoby, která ověřila osobní údaje uvedené v žádosti…………………………………………

Na základě těchto dokladů vám bude vydána zlevněná časová
předplatní jízdenka, která se skládá z kmenového listu a časového
kuponu.

