
REGULAMIN TEATRU WIELKIEGO – OPERY NARODOWEJ 

dotyczący programu PRZYJACIEL POLSKIEGO BALETU NARODOWEGO 

Sezon 2016/2017 

 

 

I. DEFINICJE / POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

- Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin; 

- Programie – rozumie się przez to Program Przyjaciel Polskiego Baletu Narodowego  

Sezon 2016/2017; 

- Teatrze – rozumie się przez to Teatr Wielki – Opera Narodowa, z siedzibą w  Warszawie, 

Plac Teatralny 1, 00-950 Warszawa; 

- Umowie – rozumie się przez to umowę obejmującą świadczenie przez Teatr usług określonych 

w części III Regulaminu za opłatą; 

- Opłacie – rozumie się przez to opłatę określoną w części III Regulaminu. 

2. Regulamin określa warunki przyznania tytułu „Przyjaciel Polskiego Baletu Narodowego”, 

zwanego dalej „Przyjacielem PBN”. 

3. Tytuł Przyjaciela PBN otrzymuje każda osoba fizyczna lub prawna, która zawrze z Teatrem 

Umowę oraz uiści opłatę, o której mowa w II.4. i III. 1 Regulaminu. 

4. Tytuł Przyjaciela PBN przyznawany jest na okres jednego sezonu niezależnie od dnia zawarcia 

Umowy i wpłacenia na konto wybranej kwoty.  

 

II. SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY, OPŁATA 

1. Osoba zainteresowana otrzymaniem tytułu Przyjaciela PBN przesyła wypełniony formularz, 

według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu, dostępny w formie broszury oraz na 

stronie internetowej Teatru, na następujący adres e-mail: przyjacielpbn@teatrwielki.pl lub na 

adres: Plac Teatralny 1, 00-950 Warszawa. 

2. Umowa zostaje zawarta po doręczeniu Teatrowi podpisanego formularza i uiszczeniu Opłaty. 

3. Teatr rozpoczyna świadczenie usług, o których mowa w pkt. III Regulaminu, po uiszczeniu 

Opłaty na rachunek bankowy Teatru wskazany w pkt  II.5. 

4. Opłata jest jednorazowa, a jej wysokość zależy od formy uczestnictwa w programie (patrz pkt 

III.1) 

5. Opłaty należy dokonać na podany numer rachunku bankowego: 

Bank Gospodarstwa Krajowego 62 1130 1017 0020 1462 7820 0006.  

6. W tytule przelewu należy umieścić następujące informacje: Przyjaciel PBN. 

7. Zawarcie Umowy jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu. 



8. Zawarcie Umowy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie 

danych osobowych dla potrzeb związanych z przekazywaniem informacji o repertuarze oraz 

innych wydarzeniach organizowanych w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, zgodnie z 

ustawą z  dnia 29  sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 

poz. 926 ze  zm.) oraz  przekazywanie informacji i kontakt drogą elektroniczną ze strony Teatru 

Wielkiego – Opery Narodowej, zgodnie z ustawą z  dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (tj.  Dz. U.  z 2013 r., poz. 1422). 

 

III. FORMY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE, 

1. Proponowane są trzy alternatywne formy uczestnictwa w Programie:  

a) Sympatyk – opłata od 100 zł do 999 zł,  

b) Pasjonat – opłata od 1000 zł do 4999 zł  

c) Konesera (osoby fizyczne i prawne) – wpłaty od 5000 zł 

 

IV. PRZYWILEJE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE  

1. Sympatyk uzyskuje prawo do: 

- otrzymywania pocztą elektroniczną informacji o repertuarze PBN, 

- możliwości skorzystania ze specjalnej puli dwóch zarezerwowanych biletów na wszystkie 

spektakle PBN w sali im. Stanisława Moniuszki, z wyjątkiem premier; w takim przypadku  

rezerwacja wygasa 30 dni przed spektaklem, 

- uczestniczenia w próbach scenicznych, po wcześniejszym zgłoszeniu zainteresowania, 

- zamieszczania imienia i nazwiska - w przypadku niewyrażenia sprzeciwu - na liście Przyjaciół 

PBN publikowanej w programach baletów, na stronie internetowej oraz w rocznej książce 

programowej. 

2. Pasjonat, oprócz świadczeń wymienionych w pkt IV. 1. uzyskuje prawo do: 

- możliwości skorzystania ze specjalnej puli dwóch zarezerwowanych biletów na wszystkie 

spektakle baletowe w sali im. Stanisława Moniuszki, w tym występy gościnne zespołów innych 

niż PBN; w takim przypadku rezerwacja wygasa 14 dni przed spektaklem, 

- otrzymania Książki Sezonu na sezon artystyczny z imienną dedykacją od Dyrektora PBN 

- uczestnictwa w spotkaniach organizowanych dla Przyjaciół PBN, 

- zaproszenia na bankiet lub lampkę wina i rozmowy z artystami po spektaklach premierowych, 

- uczestniczenia w próbach na salach baletowych, po wcześniejszym zgłoszeniu 

zainteresowania i uzgodnieniu z Teatrem, poprzez wysłanie maila na adres: 

przyjacielpbn@teatrwielki.pl 

- otrzymania dwóch bezpłatnych biletów na próby generalne dwóch premierowych spektakli, 

- otrzymywania zaproszeń na ważne wydarzenia w Teatrze: wernisaże, konferencje prasowe, 

spotkania z artystami, itp. 



 

 

3. Koneser, oprócz świadczeń wymienionych w pkt IV.2. uzyskuje prawo do: 

- wymienienia nazwy firmy i/lub nazwiska w Książce Sezonu PBN, w programach spektakli 

oraz na stronie internetowej Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, 

- możliwości skorzystania ze specjalnej puli czterech zarezerwowanych biletów na wszystkie 

spektakle baletowe w sali im. Stanisława Moniuszki, w tym występy gościnne innych zespołów 

niż PBN; w takim przypadku rezerwacja wygasa 14 dni przed spektaklem, 

- otrzymania 1 podwójnego zaproszenia na wszystkie premiery baletowe, wraz z programem  

 

V. Teatr zastrzega sobie prawo do zmiany oferty świadczeń wynikających z Regulaminu.  


