Dopravce roku 2011 v Ústeckém kraji
Hlasujte v soutěži Dopravce roku 2011 a vyhrajte notebook.
Jednou z hlavních priorit Ústeckého kraje je neustálé zlepšování veřejné regionální osobní dopravy.
Cílem soutěže je zjistit vaše zkušenosti a přispět ke zvyšování kvality dopravy v našem kraji.
Zvolte dopravce, s jehož službami jste nejvíce spokojeni! Hlasovat můžete do 31. 10. 2011.
Možnosti hlasování:
1. poštou – soutěžní lístek zašlete na adresu Mather PR, U Průhonu 13, 170 00 Praha 7.
Obálku označte „DOPRAVCE ROKU 2011“
2. na webových stránkách Ústeckého kraje – www.dopravceroku.cz
3. osobně – na podatelně Krajského úřadu Ústeckého kraje, na vybraných městských úřadech
(BÍLINA, DĚČÍN, CHOMUTOV, KADAŇ, LITOMĚŘICE, LITVÍNOV, LOUNY, LOVOSICE,
MOST, PODBOŘANY, ROUDNICE nad Labem, RUMBURK, TEPLICE, ÚSTÍ nad Labem,
VARNSDORF a ŽATEC), ve vybraných stanicích Českých drah, a.s., nebo v informačních
kancelářích autobusových dopravců.
Do slosování budou zařazeny pouze ty soutěžní lístky, které budou řádně vyplněny všemi předepsanými údaji. Bližší informace o anketě a úplná pravidla losování naleznete na internetových stránkách www.dopravceroku.cz nebo u organizátora ankety, společnosti Mather Public Relations, s.r.o.,
se sídlem U Průhonu 13, 170 00 Praha 7, IČ 25635425.
Partneři:

Mediální partneři:

Soutěž „Dopravce roku 2011“
Vyberte ze seznamu maximálně 3 dopravce, se kterým nejčastěji cestujete, a ohodnoťte jejich
služby známkou od 1 do 5 (známka 1 je nejlepší).
Uveďte dopravce ze seznamu:
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Seznam dopravců Ústeckého kraje: ČSAD Slaný a.s., BusLine a.s. (dříve ČSAD Semily, a.s.),
Autobusová doprava s.r.o. Podbořany, DP města Děčína, a.s., Veolia Transport Teplice s.r.o.,
DP měst Mostu a Litvínova, a.s., DP měst Chomutova a Jirkova a.s, Autobusy KAVKA, a.s.,
DP města Ústí nad Labem a.s., Autobusy Karlovy Vary a.s., České dráhy, a.s., Vogtlandbahn-GmbH.
Dále můžete mimo soutěž odpovědět na doplňující anketní otázku:
Jakým prostředkem nejčastěji cestujete?*
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Kombinujete druhy dopravy?*
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Slosovací údaje
Jméno a příjmení:
Adresa bydliště:
(ulice, město, PSČ)
Telefon:
Podpis**:

! Bez vyplněných údajů nelze lístek zařadit do losování !
* Nehodící se škrtněte
** Podpisem a odevzdáním tohoto anketního lístku udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a použitím telefonního čísla v rozsahu a způsobem dle článku 8. podrobných pravidel ankety Dopravce roku 2011.

