Regulamin przewozu dzieci do szkół i ośrodków.
I.
1. Do obowiązków rodzica należy przygotowanie dziecka do przewozu oraz oczekiwanie na
samochód przed posesją lub na klatce schodowej (w umówionych sytuacjach przewoźnik
informuje telefonicznie przed podstawieniem samochodu). Brak pasażera uprawnia
kierowcę do odjazdu i realizacji kolejnych zleceń.
-sytuacja taka skróci czas oczekiwania pozostałych uczniów na przewóz oraz ograniczy opóźnienia
2. W przypadku choroby lub innych okoliczności obowiązkiem rodzica jest odwołać przejazd ze
stosownym wyprzedzeniem.
3. W przypadku odbioru dziecka przez rodzica ze szkoły należy wcześniej o tym fakcie
poinformować RTPartner.
4. Dokonanie stałych zmian w harmonogramie przewozów powinny być dokonane z
wyprzedzeniem tygodniowym, zmiany jednorazowe będą uwzględniane tylko przypadkach
losowych.
5. Wszystkie zmiany związane z planem lekcji przyjmowane będą od pn. do pt. od godziny 9:0013:00, natomiast odwołania przewozu mogą być dokonane od pn. do pt. od godziny 6:0017:00, sobota i niedziela od godz. 8:00-16:00 pod tel. dyżurnym nr. +48604909688
6. Przy odbiorze dzieci w drodze powrotnej każdy rodzic lub opiekun dziecka powinien
oczekiwać przed posesją ewentualnie na kontakt telefoniczny.
7. Niedopuszczalne jest, aby w momencie przywozu dziecka nie było osoby upoważnionej do
odbioru.
8. RTPartner zapewnia możliwość razem z dzieckiem jego rodzica/opiekuna prawnego w celu
sprawowania przez niego osobiście opieki nad dzieckiem po wcześniejszym zgłoszeniu i
uzgodnieniu tego faktu.
II.

Zgodnie z zawartą pomiędzy RTPartner a MCOO w Krakowie umową:
Paragraf 3 pkt 3 stanowi
1. Ust.1 Maksymalny czas upływający od momentu odebrania dziecka z domu do chwili
rozpoczęcia zajęć -1 godzina zegarowa;
UWAGA: Przedmiotowa zasada nie obowiązuje w sytuacjach niezależnych od
wykonawcy powodujących wydłużenie czasu przejazdu (np. niesprzyjające warunki
atmosferyczne, remonty ulic, zdarzenia drogowe, itp.)
2. Ust.2 Czas oczekiwania dziecka na odebranie z placówki po skończeniu zajęć – nie dłużej niż 1
godzina zegarowa.
3. Ust.5 Kierowca nie może opóźniać odjazdu pojazdu z powodu niepunktualnego przekazania
dziecka do przewozu, jeśli mogłoby to spowodować opóźnienie w transporcie innych
uczniów, jednak w takiej sytuacji jest zobowiązany do kontaktu telefonicznego z rodzicem/
opiekunem prawnym.”
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