Cennik opłat za rejsy turystyczne Bydgoskiego Tramwaju Wodnego

1. Opłata za rejs jednorazowy o rozkładowym czasie rejsu do 90 min.
- bilet normalny
5,00 PLN
- bilet ulgowy
2,50 PLN
2. Opłata za rejs jednorazowy o rozkładowym czasie rejsu od 91 min. do 120 min.
- bilet normalny
8,00 PLN
- bilet ulgowy
4,00 PLN
3. Opłata za rejs indywidualny, wyłączony z rozkładu lub rejs dodatkowy poza rozkładem
- 300,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę rejsu
4. Do ceny biletu może zostać doliczona opłata transakcyjna obowiązująca w niektórych systemach
sprzedaży, stanowiąca prowizję pobieraną przez operatora systemu.

Wykaz osób uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów
w ramach rejsów turystycznych Bydgoskiego Tramwaju Wodnego
1. Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów przysługuje:
1) dzieciom w wieku do ukończenia 4 lat - na podstawie oświadczenia o wieku dziecka osoby
opiekującej się podczas podróży.
2) dzieciom i młodzieży będącym osobami niepełnosprawnymi do ukończenia 21 roku życia - na
podstawie orzeczenia zespołu orzekającego o niepełnosprawności albo orzeczenia zespołu
orzekającego o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności albo aktualnej
legitymacji wydanej przez właściwy zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności albo ważnej
legitymacji szkolnej albo zaświadczenia przedszkola specjalnego; dokument nie jest wymagany w
przypadku widocznego inwalidztwa lub niepełnosprawności osoby uprawnionej.
2. Uprawnienie do ulgowych przejazdów stanowiących 50% ceny biletu normalnego przysługuje:
1) dzieciom w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej - na podstawie
oświadczenia o wieku dziecka osoby opiekującej się podczas podróży,
2) dzieciom i młodzieży dziennych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, nie dłużej niż do ukończenia 23 lat
- na podstawie ważnej legitymacji szkolnej,
3) studentom szkół wyższych do ukończenia 26 roku życia - na podstawie legitymacji studenckiej
ważnej na semestr,
4) uczniom i studentom zagranicznych szkół do ukończenia 26 roku życia - na podstawie ważnej
międzynarodowej legitymacji ISIC (International Student Identity Card) lub Karty EURO 26

