
REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW  
w ramach akcji „Bilet do teatru za 350 groszy”  

z okazji Dnia Teatru Publicznego 

1. TR Warszawa w ramach akcji „Bilet do teatru za 350 groszy” z okazji Dnia Teatru 
Publicznego wystawi 19 maja 2019 roku „G.E.N” w reżyserii Grzegorza Jarzyny. 


2. Sprzedaż biletów na Spektakle odbywać się będzie wyłącznie w kasie Teatru przy ul. 
Marszałkowskiej 8, wyłącznie w dniu 18 maja 2019 r. od godz. 11:00, przy czym na 
Wydarzenie nie można dokonywać wcześniejszej rezerwacji miejsc oraz 
przedsprzedaży.


3. Teatr zobowiązuje się do udostępnienia w ramach Wydarzenia 100% wszystkich 
miejsc siedzących w ramach spektaklu. 


4. Teatr ma prawo sprzedać jednej osobie fizycznej maksymalnie 2 bilety na spektakl 
włączony w obchody Dnia Teatru Publicznego.


5. Teatr nie może sprzedać biletów na spektakl:


a. pracownikom i przedstawicielom Teatru oraz członkom ich najbliższej rodziny. 
Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, 
rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i 
osoby pozostające w stosunku przysposobienia;


b. osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości 
prawnej, ani osobom fizycznym dokonującym zakupu w związku z 
prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym w związku z prowadzoną 
przez siebie sprzedażą detaliczną lub hurtową biletów na spektakle;


c. osobom, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają zawarte z 
teatrem umowy dystrybucyjne lub inne umowy, których przedmiotem jest 
sprzedaż biletów na spektakle.


6. Płatności za bilety można dokonywać w kasie: gotówką lub kartą płatniczą. 


7. Zakupione bilety nie podlegają zwrotom ani wymianie, za  wyjątkiem  sytuacji 
odwołania spektaklu  lub zmiany repertuaru. 


8. Spóźnieni widzowie będą wpuszczani na widownię teatru po przerwie. Jeżeli 
spektakl przerwy nie posiada, wejście na widownię po rozpoczęciu spektaklu nie jest 
możliwe. Osobie spóźnionej, która nie wejdzie na spektakl nie przysługuje prawo do 
zwrotu pieniędzy za bilet.


9. Dokonanie zakupu biletu w cenie 350 groszy na spektakl grany w ramach obchodów 
Dnia Teatru Publicznego jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem 
powyższych zasad.


10. Powyższy regulamin znajduje się  do wglądu w kasach TR Warszawa oraz na stronie 
internetowej teatru. 

http://trwarszawa.pl/spektakle/druga-kobieta/

