
 
 
 
 
 

REGULAMIN 
Sprzedaży biletów abonamentowych i abonamentów w Teatrze Wielkim im. 

Stanisława Moniuszki w Poznaniu w sezonie artystycznym 2017/2018 
 

 
I PRZEDMIOT REGULAMINU 
 
Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest wprowadzenie Abonamentów 
obowiązujących w sezonie artystycznym 2017/2018 w Teatrze Wielkim im. 
Stanisława Moniuszki w Poznaniu, określenie ich rodzajów oraz cen, jak również 
ustanowienie zasad ich sprzedaży. 
 
II DEFINICJE 
 
Bieżący sezon  - sezon artystyczny, który rozpoczyna się 1 września 2017 roku a 
kończy 31 sierpnia 2018 roku;  
Bilet abonamentowy - jednorazowy, jednoosobowy bilet z dodatkowym 
oznakowaniem.  
Abonament - grupa jednorazowych jednoosobowych biletów na określone spektakle 
w sezonie. 
Abonamenty obejmują miejsca w strefach cenowych I i II. 
Regulamin - niniejszy Regulamin w sprawie wprowadzenia abonamentów na 
bieżący Sezon i zasad ich sprzedaży; 
Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów  - regulamin wprowadzony 
zarządzeniem Dyrektora Teatru z dnia 30.06.2017 r. dostępny na stronie internetowej 
Teatru  
www.opera.pozna.pl 
Teatr  - Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu 
 
III.RODZAJE ABONAMENTÓW 
 
W bieżącym sezonie ustalone zostały następujące rodzaje abonamentów na poniżej 
wskazane spektakle: 
 
1. Premiery   

"Rigoletto"  

"Legenda Bałtyku"  

"Śpiewacy norymberscy"  

"Napój miłosny" 

"Trojan" 
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2. Opera I   

"Aida"  

"Borys Godunow"  

"Macbeth"  

"Zemsta nietoperza"  

"Legenda Bałtyku"   

3. Opera II   

"Czarodziejski flet"  

"Rozwód Figara"  

"Carmen" 

"Halka"  

"Rigoletto"    

4. Opera III   

"Parsifal"  

"Skrzypek na dachu"  

"Jenufa"  

"Traviata"  

"Napój miłosny"   

5. Balet   

"Anna Karenina"  

"Romeo i Julia"  

"Jezioro łabędzie"  

"Dziadek do orzechów"  

"Kopciuszek"  

 
 
IV. CENY ABONAMENTÓW 
 
1. Cena jednego Abonamentu to suma aktualnych cen biletów normalnych na   
    spektakle w ramach Abonamentu, z zastrzeżeniem następujących rabatów: 
    przy Abonamentach: Opera I, Opera II, Opera III, Balety stosowana jest zniżka  
    20% na każdy bilet od ceny normalnej obowiązującej w sezonie 2017/2018;  
2. Abonamenty: Opera I, Opera II, Opera III, Balet nie obejmują spektakli   



    premierowych. 
3. Przy zakupie Abonamentu nie obowiązują zniżki określone w Regulaminie    
    rezerwacji i sprzedaży biletów. 
 
V. SPRZEDAŻ: ZASADY, MECHANIZM, OKRESY SPRZEDAŻY 
 
1. W celu dokonania zakupu Abonamentu wymagana jest uprzednia rezerwacja w   
    Biurze Obsługi Widzów (BOW) a następnie jego zakup w kasie Teatru. 
2. Podczas rezerwacji Abonamentu, kupujący deklaruje jego rodzaj i strefę cenową,   
    które chciałby zakupić, a Teatr oferuje dostępne miejsca oraz daty spektakli w  
    ramach zadeklarowanego Abonamentu. 
3. Zarezerwowane i zakupione w ramach Abonamentu bilety abonamentowe nie    
    podlegają zmianie na inne. 
4. Do każdego Abonamentu dołącza się formularz umożliwiający pozostawienie   
    danych osobowych i ankietę do wypełnienia przez kupującego. Ankieta   
    wypełniania jest w chwili rezerwacji Abonamentu. 
5. Kupujący powierza Teatrowi swoje dane teleadresowe wypełniając ankietę, o   
    której mowa w pkt. 4. Dane teleadresowe służą celom związanym z realizacją   
    Abonamentu, a w szczególności informowania Abonentów o wszelkich kwestiach   
    związanych z wykupionymi przez nich abonamentami (np. o odwołaniu, zmianie  
    terminu spektaklu). Dane teleadresowe mogą zostać również wykorzystane w  
    celach marketingowych, a w szczególności do wysyłki newslettera oraz  
    komunikowania o możliwych zmianach w repertuarze Teatru i/lub ofertach   
    dedykowanych Abonentom. Abonent ma prawo odmówić pozostawienia danych   
    teleadresowych do wyżej opisanych celów marketingowych. 
6. Przy zakupie Abonamentu kupujący otrzymuje Książkę sezonu Teatru na bieżący   
    sezon. 
7. Terminy rozpoczęcia rezerwacji i zakupu Abonamentów wskazane są na stronie   
    internetowej Teatru www.opera.poznan.pl. Zakupu Abonamentu należy dokonać w   
    terminie ustalonym przy dokonywaniu rezerwacji. Niedokonanie zakupu   
    Abonamentu w ustalonym terminie oznacza anulowanie rezerwacji. 
8. Zakupione abonamenty nie podlegają zwrotowi. Jeżeli spektakl objęty  
    abonamentem zostanie odwołany z przyczyn leżących po stronie Teatru, widzowi   
    przysługuje zwrot pieniędzy za bilet na odwołany spektakl, na zasadach   
    przewidzianych w Regulaminie rezerwacji i sprzedaży biletów Teatru Wielkiego im.   
    Stanisława Moniuszki w Poznaniu lub wymiana biletu na inny spektakl w tej samej  
    kategorii cenowej. 
 
VI 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2017 roku 
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