
PLNÁ MOC                        
 
Já…… jméno zákonného zástupce…….. souhlasím s dopravou mé dcery /syna: 
1. cesta z ………Brna……………… do ….Prešova…………….. dne 30.4.2010 
2. cesta z ____________________ do ___________________ dne__________ 
společností STUDENT AGENCY, s.r.o.. 
 
Dcera/syn bude předán/a pouze paní / pánovi …..Mgr. M. Homolkové ………..po předložení 
občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti. V případě nepříchodu této osoby k příjezdu 
autobusu bude o dítě postaráno na náklady rodičů (ubytování, doprava atd.). 
Vyplnění není povinné, v případě, že si dítě nikdo nevyzvedne, nechte kolonku prázdnou. Za 
nezletilého cestujícího po výstupu z autobusu v tomto případě přebírá veškerou odpovědnost 

rodič/zákonný zástupce dítěte. 
 

ZDRAVOTNÍ OMEZENÍ DÍTĚTE DŮLEŽITÁ PRO CESTU: 
KONTAKTNÍ ÚDAJE: 
 
Telefonní číslo rodiče/osoby, který posílá dítě do zahraničí: vyplnit 
Telefonní rodiče/osoby, která bude v zahraníčí o dítě pečovat: Mgr. M. Homolková 
Jméno a příjmení dítěte: vyplnit 
Datum narození: vyplnit 
Adresa trvalého bydliště vyplnit: 
Číslo pasu: vyplnit 
 
Body přepravních podmínek vztahující se na nezletilé cestující: 
Děti do 12 let včetně nesmějí cestovat na sedadlech za řidičem, tedy na sedadlech č. 1, 2, 3 a 4, 
sedadlech za zadním vchodem a na prostředním sedadle v poslední řadě. 
Děti do 9 let včetně lze přepravovat pouze v doprovodu dospělých osob. 
Děti od 10 do 14 let včetně cestující bez doprovodu dospělé osoby mohou cestovat za plnou cenu 
Flexi jízdenky s vyplněným formulářem plné moci od svých rodičů či zákonných zástupců. Formulář 
plné moci je k dispozici na prodejních místech STUDENT AGENCY express/webových stránkách v 
přepravním řádu mezinárodních linek. 
V případě využití transferu dopravce nepřebírá zodpovědnost za nezletilého cestujícího v době čekání 
na návazný spoj a v průběhu cesty minibusem. 
Mládež od 15 do 17 let včetně cestující bez doprovodu dospělé osoby může cestovat pouze s plnou 
mocí od svých rodičů či zákonných zástupců za běžné jízdné. 
Přepravní podmínky v plném znení naleznete na palubě autobusových linek STUDENT AGENCY, na 
prodejních místech a na webových stránkách www.studentagency.cz . 
Cestující je povinen plnou moc předložit při nástupu do autobusu. Při přestupu do jiného spoje, na 
transferový spoj, který je součástí linky, se plná moc musí opakovaně předložit personálu linky. 
 
 
Vystaveno dne:30.4. 2010                                Podpis rodiče/zákonného zástupce: VYPLNIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PLNÁ MOC   
 
 
Já…… jméno zákonného zástupce…….. souhlasím s dopravou mé dcery /syna: 
1. cesta z ………Prešova……………… do ….Brna…………….. dne 9.5.2010 
2. cesta z ____________________ do ___________________ dne__________ 
společností STUDENT AGENCY, s.r.o.. 
 
Dcera/syn bude předán/a pouze paní / pánovi …..Mgr. M. Homolkové ………..po předložení 
občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti. V případě nepříchodu této osoby k příjezdu 
autobusu bude o dítě postaráno na náklady rodičů (ubytování, doprava atd.). 
Vyplnění není povinné, v případě, že si dítě nikdo nevyzvedne, nechte kolonku prázdnou. Za 
nezletilého cestujícího po výstupu z autobusu v tomto případě přebírá veškerou odpovědnost 

rodič/zákonný zástupce dítěte. 
 

ZDRAVOTNÍ OMEZENÍ DÍTĚTE DŮLEŽITÁ PRO CESTU: 
KONTAKTNÍ ÚDAJE: 
 
Telefonní číslo rodiče/osoby, který posílá dítě do zahraničí: vyplnit 
Telefonní rodiče/osoby, která bude v zahraníčí o dítě pečovat: Mgr. M. Homolková 
Jméno a příjmení dítěte: vyplnit 
Datum narození: vyplnit 
Adresa trvalého bydliště vyplnit: 
Číslo pasu: vyplnit 
 
Body přepravních podmínek vztahující se na nezletilé cestující: 
Děti do 12 let včetně nesmějí cestovat na sedadlech za řidičem, tedy na sedadlech č. 1, 2, 3 a 4, 
sedadlech za zadním vchodem a na prostředním sedadle v poslední řadě. 
Děti do 9 let včetně lze přepravovat pouze v doprovodu dospělých osob. 
Děti od 10 do 14 let včetně cestující bez doprovodu dospělé osoby mohou cestovat za plnou cenu 
Flexi jízdenky s vyplněným formulářem plné moci od svých rodičů či zákonných zástupců. Formulář 
plné moci je k dispozici na prodejních místech STUDENT AGENCY express/webových stránkách v 
přepravním řádu mezinárodních linek. 
V případě využití transferu dopravce nepřebírá zodpovědnost za nezletilého cestujícího v době čekání 
na návazný spoj a v průběhu cesty minibusem. 
Mládež od 15 do 17 let včetně cestující bez doprovodu dospělé osoby může cestovat pouze s plnou 
mocí od svých rodičů či zákonných zástupců za běžné jízdné. 
Přepravní podmínky v plném znení naleznete na palubě autobusových linek STUDENT AGENCY, na 
prodejních místech a na webových stránkách www.studentagency.cz . 
Cestující je povinen plnou moc předložit při nástupu do autobusu. Při přestupu do jiného spoje, na 
transferový spoj, který je součástí linky, se plná moc musí opakovaně předložit personálu linky. 
 
 
Vystaveno dne:30.4. 2010                                Podpis rodiče/zákonného zástupce: VYPLNIT 
 
 


