
Numer karty (wypełnia Przyjmujący)

Wniosek o wydanie Częstochowskiej Karty Miejskiej imiennej

ze zdjęciem

obowiązującej w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Częstochowie S.A.

1. Nazwisko

2. Imię

3. Pesel/Data urodzenia

4. Ulica

5. Nr domu/Nr lokalu 6 . Kod pocztowy -

7. Miejscowość

8. Rodzaj biletu: *

     Normalny    Ulgowy    Bezpłatny   

9. Dokument uprawniający do ulgi **:

10. Numer dokumentu uprawniającego do ulgi **:

11. Telefon kontaktowy: ***

12. Adres e-mail: ***

- Wniosek o Częstochowską Kartę Miejską można złożyć w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie

 Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie S.A. przy ul. Al. Niepodległości 30.

- Wniosek o bilet normalny i ulgowy dla uczniów, studentów, emerytów i rencistów można złożyć w kasach biletowych

 ul. Al. Najświętszej Maryi Panny 24 (wejście od Al. Kościuszki), P.C.H.U. Jagiellończycy ul. Brzozowa 2/8.

- Po odbiór karty należy zgłosić się w dniu w miejscu złożenia wniosku.

bez zdjęcia *

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

 przy ul. Warszawskiej 1 (wejście od Pl. Daszyńskiego), ul. Fieldorfa Nila, ul. Al. Wolności 27 (C.H. K3Center przy PKP),



- Pierwsza Częstochowska Karta Miejska imienna wydawana jest bezpłatnie.

- W przypadku zagubienia lub uszkodzenia Częstochowskiej Karty Miejskiej imiennej, duplikat karty                                        

  wydawany jest  tylko w Biurze Obsługi Klienta, w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego

  w Częstochowie S.A. przy ul. Al. Niepodległości 30, 42-200 Częstochowa. 

  Opłata za wydanie duplikatu karty wynosi 15,00 zł.

- Częstochowską Kartę Miejską należy okazać na każde żądanie służb kontrolerskich.

- Oświadczam, że zapoznałem/-am się z "Regulaminem przewozu osób w komunikacji miejskiej w Częstochowie",

 „Ulgami w opłatach za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej” w Częstochowie oraz „Cennikiem opłat za usługi 

 przewozowe lokalnym transportem zbiorowym” w Częstochowie.

Podpis Wnioskodawcy, opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej ****

- Oświadczam, że podane przeze mnie dane osobowe są pełne i prawdziwe.

Podpis Wnioskodawcy, opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej ****

Wyrażam zgodę, aby moje dane tj. numer telefonu oraz adres e-mail podane we wniosku były przetwarzane przez 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie S.A.

w celu sprawnego kontaktu w sprawie wydania i obsługi Częstochowskiej Karty Miejskiej imiennej.

Zgoda może być w każdym momencie wycofana w postaci pisemnego oświadczenia złożonego w Biurze Obsługi Klienta. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

Podpis Wnioskodawcy, opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej ****

Załączniki *: 

1. Kserokopia dokumentu uprawniającego do przejazdy ze 100 % ulgą - oryginał do wglądu;

3. Zdjęcie: 1 sztuka (do wklejenia; jedynie w przypadku karty ze zdjęciem)

4. Ważny dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem (do wglądu).

 Kwituję odbiór karty numer:  - na której dane osobowe są identyczne jak

   we wniosku

 Częstochowa, dnia: - -

Podpis Wnioskodawcy, opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej ****

Podpis osoby przyjmującej wniosek

*  - właściwe zaznaczyć

** - wypełnia się tylko dla kart bez zdjęcia z biletem ulgowym bądź dla kart z biletem bezpłatnym

*** - pola nieobowiązkowe

**** - w przypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych oświadczenie składane jest przez przedstawiciela ustawowego np. rodzica

2. Kserokopia dokumentu uprawniającego do przejazdu z 50 % ulgą (jedynie w przypadku 
karty ze zdjęciem) - oryginał do wglądu;

    Kserokopia dokumentu uprawniającego do przejazdu z ulgą zostanie poddana anonimizacji danych nadmiarowych.


	Wniosek

