PLNÁ MOC
POWER OF ATTORNEY
Já (I)

souhlasím s přepravou mé dcery/syna
(agree with the transport of my
daughter/son)
st

1. cesta (1 journey)
z (from)

2. cesta (2

nd

do (to)

dne (on date)

do (to)

dne (on date)

journey)

z (from)

společností STUDENT AGENCY, k.s. (with company STUDENT AGENCY, k.s.)

Dcera/syn bude předán/a pouze paní/pánovi
(My daughter / son will be handed over exclusively to Mr./Ms.)

po předložení občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti.
V případě, že se tato osoba nedostaví k příjezdu autobusu bude o dítě postaráno na náklady rodičů (ubytování,
doprava atd.). Vyplnění není povinné, v případě, že si dítě nikdo nevyzvedne, nechte kolonku prázdnou. Za nezletilého
cestujícího po výstupu z autobusu v tomto případě přebírá veškerou odpovědnost rodič/zákonný zástupce dítěte.
after showing the identity card (passport, driving license etc.) In case this person doesn’t come to the bus arrival, care
of the child will be taken at the expense of the parents (accommodation, transport etc.). In the case you agree, that the
child should go away from the bus station alone, let this place open, the parents will bear the responsibility of the child
after the child´s alight.

ZDRAVOTNÍ OMEZENÍ DÍTĚTE DŮLEŽITÁ PRO CESTU:
MEDICAL RESTRICTIONS OF THE CHILD IMPORTANT FOR THE JOURNEY:

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
CONTACT:
Telefonní číslo rodiče/osoby, který posílá dítě do zahraničí:
Telephone number of parent who sends the child abroad:
Telefonní číslo rodiče/osoby, která bude v zahraničí o dítě
pečovat:
Telephone number of person who bears the responsibility
of the child abroad:
Jméno a příjmení dítěte:
Name and surname of the child:
Datum narození:
Date of birth:
Adresa trvalého bydliště:
Address:
Číslo pasu:
Passport number:

Body přepravních podmínek vztahující se na nezletilé cestující:
Děti do 12 let včetně nesmějí cestovat na sedadlech za řidičem, tedy na sedadlech č. 1, 2, 3 a 4, sedadlech za zadním vchodem a
na prostředním sedadle v poslední řadě.
Děti do 9 let včetně lze přepravovat pouze v doprovodu dospělých osob
Děti od 10 do 14 let včetně cestující bez doprovodu dospělé osoby mohou cestovat za plnou cenu Flexi jízdenky s vyplněným
formulářem plné moci od svých rodičů či zákonných zástupců.
Mládež od 15 do 17 let včetně cestující bez doprovodu dospělé osoby může cestovat pouze s plnou mocí od svých rodičů
či zákonných zástupců za běžné jízdné.
Formulář plné moci je k dispozici na prodejních místech STUDENT AGENCY express/webových stránkách v sekci důležité
informace.
V případě využití transferu dopravce nepřebírá zodpovědnost za nezletilého cestujícího v době čekání na návazný spoj a v průběhu
cesty minibusem.
Přepravní podmínky v plném znění naleznete na palubě autobusových linek STUDENT AGENCY, na prodejních místech a na
webových stránkách www.studentagency.cz .

Cestující je povinen plnou moc předložit při nástupu do autobusu. Při přestupu do jiného spoje, na transferový
spoj, který je součástí linky, se plná moc musí opakovaně předložit personálu linky.
Travel regulations:
Children up to age of 12 inclusive are not allowed to sit on seats behind the driver, seats No. 1, 2, 3 and 4.
Children up to age of 9 inclusive must travel only in the company of an adult. Children between 10 and 14 years old
inclusive may travel alone (without being accompanied by an adult) but only with an authorization form from his/her
parents or legal representatives and for the full price of Flexi Ticket. The authorization form is available in Student
Agency, Ltd. offices. The procuration form is available at the STUDENT AGENCY express points of sale. In case of
transfer utilization the carrier doesn’t take responsibility for the underage passenger at the time of waiting for the followup connection and during the journey with mikrobus. Passengers between 10 and 17 years inclusive traveling without
being accompanied by an adult may travel only with an authorization form from their parents or legal representatives.
Travel regulations are available on view at every selling place and on every carriage of these lines.
The Procuration must be submitted for inspection before the getting on and also after the bus changing
without request.

Vystaveno dne:
Issued on (date):

Podpis rodiče/zákonného zástupce:
Parent’s signature

