Přepravní podmínky pro cestující při
dopravě na Lysou horu
1. Autobusy na Lysou horu budou jezdit každý pracovní den.
2. V pondělí,středu a pátek pojede autobus pro jednotlivé cestující, odjezd autobusu

bude se zastávky Raškovice Ondráš v 8,30 hodin, zpět z Lysé hory v 11,20 hodin.
3. V autobuse, který pojede ve středu bude vyhrazeno 10 míst pro tělesně postižené. / na
vozíčku, o holích atd /. Blíže specifikováno v bodě 8.
4. V úterý a čtvrtek pojede autobus pro kolektivy nad 35 osob. V tomto případě je
možno domluvit i jiný čas a místo přistavení.
5. Termín zahájení přepravy na Lysou horu bude včas upřesněn dle sjízdnosti silnice. /
předpoklad 9.května 2017 /. Ukončení výjezdů 15.10.2017 / dle vývoje počasí a
sjízdnosti silnice /.
6. Předplatní jízdenky /neplatí jako místenky – nezaručeno místo k sezení / bude
možno zakoupit v přepravní kanceláří na autobusovém nádraží ve Frýdku – Místku
od 3.dubna 2017, nebo si je objednat telefonicky 558 432515, poštou na ČSAD
Frýdek – Místek a.s. Ostravská 264,738 02 Frýdek – Místek, nebo emailem :
prepravnikancelarFRM1@3csad.cz
7. Jízdenky pro skupiny možno objednat na : pavlasek@3csad.cz
8. V případě přepravy tělesně postižené osoby / na invalidním vozíku / je nutný
doprovod / cestující si musí přesednout na sedadlo a vozík bude složen a doprovod si
jej musí zajistit.
9. Pokud po nastoupení všech osob ze zakoupenou předplatní jízdenkou zůstanou v
autobuse volná místa, mohou nastoupit další čekající cestující a jízdenku si zakoupí u
řidiče. / neplatí v úterý a čtvrtek /
10. Cestující,kteří si nemohou vyzvednout jízdenku sami / vzdálené bydliště /
si ji mohou objednat telefonicky na aut. nádraží ve F-M / 558 432 515 /
nebo emailem/prepravnikancelarFRM1@3csad.cz /.
Po obdržení objednávky zasílá ČSAD F-M cestujícímu fakturu / asi 1 měsíc
před výjezdem / a po jejím zaplacení doporučenou poštou objednané jízdenky.
V tomto případě je nutno počítat s časovým předstihem.
11. V autobuse na Lysou horu se nepřepravuje pes,jízdní kolo a kočárek – bez výjimky.
12. V objednávce je nutno uvést datum přepravy,počet osob / dospělí a děti / a
jestli bude jízdenka jednosměrná nebo obousměrná.
13. Vzhledem k tomu, že výjezd na Lysou horu a zpět je brán jako ZÁJEZD,
nelze využívat žádné výjimky na slevu jízdného.
14. Vrácení již zakoupených jízdenek není možné.
ČSAD Frýdek – Místek a.s.

