Szczecin, dnia …………………..
…………………....................................................
Imię i nazwisko/nazwa firmy
…………….……....................................................
……………..……....................................................
Adres
.……………..……....................................................
nr dowodu osobistego lub PESEL / NIP
……………………....................................................
nr tel. kontaktowego

Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
ul. Klonowica 5; 71-241 Szczecin
Tel. 91 31 14 117; fax 91 31 14 119
marketing@ts.szczecin.pl
Zlecenie nr …………. /20……

Proszę o wynajem tramwaju typu
w dniu
o godz.
w celu
miejsce podstawienia

trasa przejazdu

przewidywany czas trwania zlecenia
inne uwagi do zlecenia
płatność za usługę gotówką/przelewem*
przed usługą w formie zaliczki
w wysokości 100% wartości usługi w dniu

…………………………………………………………
Podpis Najemcy
* niepotrzebne skreślić

Załącznik do zlecenia wynajmu tramwaju
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o:
1. Zakazie spożywania alkoholu oraz palenia papierosów w wagonie tramwajowym
typu…………………podczas wynajmu okolicznościowego w dniu ……………. od godz.
………….. do godz. …………… .
2. Zakazie wychylania się, krzyczenia oraz wystawiania rąk przez okna wagonu.
3. Prawie motorniczego obsługującego tramwaj do natychmiastowego zakończenia
kursu w przypadku naruszenia zakazów o których mowa w pkt 1 i 2 oraz
niedostosowania się do jego zaleceń i wskazówek, bez prawa zwrotu wniesionej
opłaty za wynajem tramwaju.
4. Prawie motorniczego do wezwania Policji w przypadku naruszenia zasad
bezpieczeństwa jazdy i spokoju publicznego.
5. Ponoszeniu

przeze

mnie

odpowiedzialności

za

zniszczenia

w

wagonie

tramwajowym dokonane podczas wynajmu okolicznościowego i obowiązku
pokrycia kosztów naprawy wagonu tramwajowego. Zwrot kosztów za naprawę
wagonu tramwajowego następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o., w terminie 14 dni od jej wystawienia.
6. Obowiązku utrzymania zaleceń sanitarnych dotyczących Covid-19 obowiązujących
w dniu wynajmu.
…………………………………………………………....
Data i czytelny podpis
W związku z wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) Tramwaje Szczecińskie
Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie informuje, że jest administratorem zbioru danych osobowych, w którym znajdują się
przekazane przez Pana/Panią dane osobowe; pełna informacja (Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych
osobowych) znajduje się na stronie https://bip.ts.szczecin.pl/artykul/klauzula-informacyjna.

