
VĚRNOSTNÍ PROGRAM

Věrnostní program „VYJEZDI SI VOLNÝ VSTUP“ na Hudební festival Švestkové dráhy a Třebívlické vinobraní 2022 
(dále jen „festival“) je akce na lince U10, provozované organizátorem, který chce odměnit volnou vstupenkou pravi-
delné cestující ve svých vlacích při splnění pravidel akce uvedených v plném znění na www.svestkovadraha.cz (dále 
též jen „akce“).                                       
                                                            
Vzhledem k tomu, že je vstup na výše uvedený festival v letošním roce zpoplatněn - plné vstupné činí 300,- Kč, při pří-
jezdu na místo konání vlakem na lince U10 (trať Litoměřice horní nádraží – Most) známé také jako Švestková dráha 
provozované organizátorem je vstup za 150,- Kč (děti do 120 cm, držitelé průkazu ZTP, občané Ukrajiny po předložení 
platného dokladu totožnosti mají vstup zdarma). Organizátor se rozhodl touto akcí umožnit vstup zdarma také ces-
tujícím na naší lince U10, kteří se prokáží kartou z věrnostního programu při splnění níže uvedených podmínek. 

Pravidla akce
Věrnostní program „VYJEZDI SI VOLNÝ VSTUP“ platí od 1. 4. do 31. 8. 2022 nebo do odvolání každý den, a to v celé 
délce linky U10, tj. v jakýchkoli úsecích mezi zastávkami a stanicemi. Cestující budou v případě svého zájmu dostá-
vat věrnostní karty a samolepky, které získají na vyžádání u průvodčího.

V rámci pravidelných jízd není počet karet na osobu omezen, tzn. cestující může za dodržení stanovených podmí-
nek získat více volných vstupů na festival. Na každou jednu jízdu však může cestující obdržet jen jednu kartu nebo 
samolepku. 

Věrnostní karty jsou početně omezené. 

Věrnostní karta je přenosná a lze na ni nalepit maximálně 20 samolepek.

Věrnostní karta s plným počtem nasbíraných a řádně vylepených samolepek má platnost volné vstupenky. 
Opravňuje svého držitele, který se s ní v den konání festivalu 10. 9. 2022 prokáže, k bezplatnému vstupu na festival. 

Věrnostní kartu si pečlivě uschovejte, bez předložení této volné vstupenky - věrnostní karty opatřené všemi  
20 samolepkami, bude vstup zpoplatněn.

Tento věrnostní program neplatí pro náhradní autobusovou dopravu. 

Více informací o  získání volných vstupenek i  o  festivalu samotném získáte na internetových stránkách 
www.svestkovadraha.cz, na sociálních sítích či na reklamních letácích ve vlacích organizátora.

Získanými nálepkami nebudou moci být uplatňovány jiné výhody nad rámec stanovený těmito pravidly a nepou-
žité karty či samolepky nebudou nijak refundovány, nelze je směnit za hotovost, ani je využít k čerpání jiné slevy 
či výhody. 

Organizátor (pořadatel) si vyhrazuje právo na změnu. 

Pravidla akce jsou k dispozici všem cestujícím na internetových stránkách www.svestkovadraha.cz nejméně 
po dobu trvání akce.  

Akce je organizovaná a pořádaná společností AŽD Praha s.r.o., se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10, 
IČ 48029483, zapsanou v OR vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn.: C 14616 
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