FORMULARZ REZERWACJI BILETÓW
Teatr Ludowy, os. Teatralne 34, 31-948 Kraków, tel.12 68 02 112 / 113
fax: 12 68 02 154

Wypełniony formularz należy wysłać do Biura Obsługi Widza:
e-mail: rezerwacja@ludowy.pl
czytelne zdjęcie mms: 503 198 708

nazwa instytucji
zamawiającej
ulica
miejscowość

kod pocztowy
NIP

e-mail

REZERWUJĘ : Ilość biletów normalnych ...................... ilość biletów ulgowych …………………..
Ilość biletów szkolnych…………………………………
RAZEM ILOŚĆ BILETÓW ………………………….

opieka……………………

KWOTA DO ZAPŁATY …………………….....................

na SPEKTAKL pt. ………………………………………………………..w dniu.......................... o godz. ……….
Należność za bilety wpłacę do ………. (termin płatności)
gotówką w kasie biletowej Teatru Ludowego z zachowaniem terminu płatności
przelewem na rachunek bankowy Teatru Ludowego z zachowaniem terminu płatności
- numer konta: PKO BP 61 1020 2892 0000 5102 0591 0197
Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji dotyczących repertuaru
Teatru Ludowego oraz promocji cenowych drogą elektroniczną (e-mail)
Dane do wystawienia faktury (jeśli są inne niż w formularzu rezerwacji) : ….....................…...................... .
UWAGA: Wypełniony formularz należy wysłać faksem: 12 68 02 154 lub e-mailem: rezerwacja@ludowy.pl lub
czytelne zdjęcię mms: 503 198 708 do Biura Obsługi Widza. Wszelkie zmiany rezerwacji prosimy zgłaszać
bezzwłocznie pod numerami tel.12 68 02 112 / 113, natomiast rezygnację z rezerwacji pisemnie.
Należność za bilety należy uregulować nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem spektaklu. Jeżeli zapłata nie
zostanie dokonana w ustalonym terminie, Teatr Ludowy ma prawo obciążenia zamawiającego równowartością
niewykupionych biletów.
ZAKUPIONE BILETY można zwrócić w przypadku grup zorganizowanych (rezerwacja grupowa) na spektakle
repertuarowe na 14 dni przed spektaklem, a w przypadku rezerwacji indywidualnej na 3 dni przed spektaklem.
Zapoznałam (łem) się z Regulaminem Rezerwacji Biletów umieszczonym na stronie www.ludowy.pl

Dane osoby uprawnionej do kontaktów z Teatrem Ludowym:
imię i nazwisko
tel/fax

e-mail

miejscowość
/data

Podpis:

Administratorem wszystkich podanych danych w systemie rezerwacji i
sprzedaży biletów jest Teatr Ludowy, os. Teatralne 34, 31-948 Kraków.
Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2015r. poz. 2135 z późn. zm.)
w związku z rezerwacją, zmianą rezerwacji i sprzedażą biletów oraz w
celach marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale
niezbędne do realizacji celów. W przypadku zamówienia faktury
podanie podstawowych danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z
ustawy o rachunkowości. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawiania.

pieczątka instytucji
* Bilety ulgowe przysługują: uczniom, studentom,
emerytom, rencistom, inwalidom i ich opiekunom,
posiadaczom abonamentu.

