………………………………, dn. ………………………………
POKWITOWANIE NR ……………
dla kierowcy
Wpłaty gotówkowej w kwocie ………..……… za zakup ……………………………………….. biletu miesięcznego* na linię ……………… .
(60 zł lub 30 zł)

(normalnego lub ulgowego)

( L-1 lub L-3 lub L-4 )

*bilet miesięczny normalny na jedną linię: 60 zł
*bilet miesięczny ulgowy na jedną linię: 30 zł

Dane wpłacającego (WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI):
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania: ……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr dokumentu tożsamości: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………

Podpis przyjmującego wpłatę: ……………………………………………

Uwaga: Wraz z opłatą należy dostarczyć zdjęcie w formacie legitymacyjnym (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem).
Skan zdjęcia można wysłać także drogą e-mailową na adres: bilety@grupastalko.pl
Bilet miesięczny ważny jest od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca wraz z dokumentem tożsamości. W przypadku posiadania biletu
ulgowego pasażer zobowiązany jest okazać podczas kontroli biletów dokument uprawniający do ulgi. Do czasu wystawienia biletu
miesięcznego niniejsze pokwitowanie (wraz z odpowiednim dokumentem) uprawnia do przejazdów na danej linii.
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stalko Przybysz i Wspólnicy Sp. J.
Więcej informacji uzyskasz z naszej Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych: http://www.stalko.net.pl/files/file/RODO/polityka-bezpieczenstwa-prywatnosci-.pdf

Imię i nazwisko ……………………………………………………………
Data i podpis ………………………………………………………………

………………………………, dn. ………………………………
POKWITOWANIE NR ……………
dla pasażera
Wpłaty gotówkowej w kwocie ………..……… za zakup ……………………………………….. biletu miesięcznego* na linię ……………… .
(60 zł lub 30 zł)

(normalnego lub ulgowego)

( L-1 lub L-3 lub L-4 )

*bilet miesięczny normalny na jedną linię: 60 zł
*bilet miesięczny ulgowy na jedną linię: 30 zł

Dane wpłacającego (WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI):
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania: ……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr dokumentu tożsamości: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………

Podpis przyjmującego wpłatę: ……………………………………………

Uwaga: Wraz z opłatą należy dostarczyć zdjęcie w formacie legitymacyjnym (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem).
Skan zdjęcia można wysłać także drogą e-mailową na adres: bilety@grupastalko.pl
Bilet miesięczny ważny jest od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca wraz z dokumentem tożsamości. W przypadku posiadania biletu
ulgowego pasażer zobowiązany jest okazać podczas kontroli biletów dokument uprawniający do ulgi. Do czasu wystawienia biletu
miesięcznego niniejsze pokwitowanie (wraz z odpowiednim dokumentem) uprawnia do przejazdów na danej linii.
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stalko Przybysz i Wspólnicy Sp. J.
Więcej informacji uzyskasz z naszej Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych: http://www.stalko.net.pl/files/file/RODO/polityka-bezpieczenstwa-prywatnosci-.pdf

Imię i nazwisko ……………………………………………………………
Data i podpis ………………………………………………………………

