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REGULAMIN 
Abonamenty w  Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie 

SEZON 2014/2015 
 

I. DEFINICJA I CENY ABONAMENTÓW 
1. Abonament stanowi grupa jednorazowych, jednoosobowych biletów na spektakle w sezonie 2014/2015.  
 
2. Bilety abonamentowe różnią się od biletów standardowych Teatru Wielkiego – Opery Narodowej dodatkowym 
oznakowaniem napisem i/lub pieczęcią ABONAMENT. Do każdego abonamentu przyporządkowany jest formularz 
umożliwiający pozostawienie danych osobowych i ankieta do wypełnienia przez widza. Ankieta jest oznakowana 
numerem rezerwacji zgodnie z założoną rezerwacją dla danego Abonenta oraz numerem indywidualnej karty abonenta.   
 
3. Wykupienie abonamentu zapewnia pierwszeństwo zakupu miejsc w odpowiedniej strefie cenowej.  
 
4. Sprzedaż wszystkich abonamentów zostanie uruchomiona 23.06.2014 roku i trwać będzie do 31.10.2014 bądź do wyczerpania 

biletów. 
 
5. Abonamenty obejmują miejsca na Sali Moniuszki w strefach cenowych I-IV i w Sali Młynarskiego w strefie I-III. 
Abonament może obejmować inne miejsca, niż wskazane powyżej w przypadku, gdy spektakl jest grany poza siedzibą 
teatru.  
 
6. Cena jednego abonamentu to suma aktualnych cen biletów normalnych na spektakle (w ramach abonamentu), z 
uwzględnieniem zwyżek i rabatów. Generalna zasada określania ceny abonamentu jest następująca: 
 
a) przy abonamentach premierowych stosowana jest zwyżka 25%;   
 
b) przy abonamencie Mój Abonament: Mój Teatr Wielki - Opera Narodowa stosowana jest zwyżka 15 %; 
 
c) przy abonamencie Wielki dla Małych – Poranki muzyczne zarezerwowanych zostało 40 abonamentów, a ceny 
zostały ustalone na poziomie 15 zł opiekun i 10 zł dziecko, co daje koszt poranka 25 zł. Jeżeli opiekun zakłada 
abonament dla więcej niż jednego dziecka, jednak nie więcej niż 3 dzieci cenę biletu dla opiekuna ustala się w 
wysokości 20 zł; 
 
d) przy abonamentach: Opera 1: Opera Europa, Opera 2: Forza Italia, 250 lat teatru Publicznego w Polsce, Balet 1: 
Wielka klasyka, Balet 2: Tylko u nas, VI Dni Sztuki Tańca obowiązuje zniżka 10%. 
 
7. W sezonie 2014/2015 obowiązują następujące abonamenty: 

 
a) Premiery  
- abonament na wszystkie premiery operowe i baletowe w Sali Moniuszki i Sali Kameralnej (łącznie 9 tytułów) 

 Kupiec Wenecki  

 1914  

 Pupa  

 Maria Stuart  

 Krakowiacy i górale  
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 Powder her face  

 Projekt P  

 Casanova w Warszawie  

 Wilhelm Tell  

b) Opera 1 – OPERA EUROPA 
- abonament operowy (7 spektakli)  
 

 Lohengrin*  

Oniegin  
Orfeusz i Eurydyka  
Madame Butterfly  
Maria Stuart*  
Powder her face*  
Wilhelm Tell* 

c) OPERA II: Forza Italia 

- abonament operowy (6 spektakli) 

Verdi:                   Nabucco  
                            Rigoletto  
                            Traviata  
Donizetti:             Maria Stuart*  
Puccini:                Madame Butterfly  

Rossini:                Wilhelm Tell*  
d) JUBILEUSZOWY: 250 lat Teatru Publicznego w Polsce  

- abonament operowo-baletowy (7 spektakli) 

Kupiec wenecki*  

Pupa*  

Krakowiacy i górale*  
Straszny dwór  
Halka  

Projekt P*  

Casanova w Warszawie*  
e) BALET I: Wielka klasyka 

- abonament baletowy (6 spektakli) 

Romeo i Julia  

1914*  
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Dziadek do orzechów i król myszy  

Sen nocy letniej  

Perły XX wieku  

Don Kichot  

f) BALET II: Tylko u nas  

- abonament baletowy (6 spektakli) 

Obsesje  

1914*  

Hamlet  

Pupa*  

Perły XX wieku  

Casanova w Warszawie*  
g) VI DNI SZTUKI TAŃCA (15 - 23 listopada 2014)  

- abonament baletowy (5 spektakli) 

Polski Balet Narodowy: 1914 

Projekt polsko-izraelski: Engagé & Rust  

Balet Teatru Wielkiego z Poznania: Kopciuszek  

Polski Balet Narodowy: Obsesje 

Teatr Baletu Ejfmana: Po drugiej stronie grzechu 

h) Wielki Dla Małych - Poranki Muzyczne 

ZESTAW I: 

Fletomania 

Marsz złotej blachy (waltornie) 

Mikołajki – kolędowanie 

Zabawa klarnetów dużych i małych 

Opowiadania kwartetu smyczkowego / Europejska podróż w tanecznym rytmie (duet fortepianowy) 

Instrumenty perkusyjne „Opowieść o małym słoniu Babarze” 

ZESTAW II: 

Od arii do piosenki 
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Perkusja w karnawałowym nastroju 

Puzony na wiele głosów (puzony, tuba, zestaw perkusyjny) 

Trąbki, o jakich nam się nie śniło 

Rodzina w komplecie - instrumenty dęte drewniane (flet, obój, klarnet, fagot) / Klawesyn, czarodziej dźwięków 

Dzień Dziecka – Ahoj, przygodo! 

h) Mój Abonament: Mój Teatr Wielki - Opera Narodowa 
- 7 dowolnych, różnych tytułów spektakli operowych i/lub baletowych z oferty repertuarowej Teatru (po jednym tytule na 
tytuł)* 

 
II. SPRZEDAŻ: ZASADY, MECHANIZM, OKRESY SPRZEDAŻY 
1. Abonamenty zakładane są poza kasami, w osobnym stanowisku w Biurze Organizacji Widowni (BOW) z wykupem w 
kasie Teatru. 
 
2. Przy zakupie abonamentu widz deklaruje rodzaj abonamentu i strefę cenową miejsc, z których chciałby skorzystać, a 
Teatr oferuje dostępne miejsca oraz daty spektakli w ramach zadeklarowanego abonamentu. 
 
3. Widz nie może zmieniać tytułów, dat ani ilości spektakli w ramach abonamentów. 
 
4. Widz powierza Teatrowi swoje  dane teleadresowe wypełniając ankietę -  ankieta jest oznakowana zgodnie z 
założoną rezerwacją dla danego Abonenta (nr rezerwacji) oraz numerem indywidualnej karty abonenta przypisanej do 
tej rezerwacji.  
Dane teleadresowe służą celom marketingowym, wysyłce newslettera oraz komunikowaniu o możliwych 
zmianach w repertuarze i/lub ofertach dedykowanych – (proszę wypełnić załączoną deklarację). 
 
5. W ramach zakupionego abonamentu widz otrzymuje pakiet jednorazowych jednoosobowych biletów 
abonamentowych (zgodnie z wybranym abonamentem) oraz indywidualną kartę abonenta. 
 
6. Po zakupie abonamentu widzowi przysługuje bezpłatnie Książka Sezonu 2014/2015 oraz programy do spektakli, w 
ramach wybranego abonamentu, które będą dostępne przed spektaklami w Recepcji Teatru Wielkiego – Opery 
Narodowej w holu głównym, wyłącznie za okazaniem indywidualnej karty abonenta. O możliwości odbioru Książki 
sezonu widz zostanie poinformowany drogą telefoniczną bądź mailową.   
 
7. Przy wydawaniu programów należy okazać indywidualną kartę abonencką oraz złożyć podpis potwierdzający jego 
odbiór.  
 
8. Abonamenty sprzedawane są w terminie od 23.06.2014 roku do 31.10.2014 bądź do wyczerpania biletów.  
 
9. 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. 
 
10. Abonamenty objęte są maksymalnie 3 dniową rezerwacją. 
 
 
 
 
Uwaga: * nie dotyczy spektakli premierowych 


