
Biuro Organizacji Widowni: tel. (+48) 22 826 50 19, fax: (+48) 22 826 02 68; bow@teatrwielki.pl 

TEATR WIELKI – OPERA NARODOWA 
pl. Teatralny 1, 00-950 Warszawa 

 
FORMULARZ ZAMÓWIENIA BILETÓW GRUPOWYCH 

 
 

 Pełna nazwa  
 

 Ulica  

 Miejscowość, kod pocztowy  

 Osoba kontaktowa  

 Telefon kontaktowy  

 e-mail  

 NIP  

 Faktura VAT TAK/NIE * 

 Płatność nastąpi PRZELEWEM na rachunek bankowy: 46 1130 1017 0020 1462 7820 0003/ 
W KASIE BILETOWEJ TEATRU* 

 Nr rezerwacji 
 (podany przy rezerwacji miejsc) 

 

* nieodpowiednie skreślić 

Zamawiamy bilety według zestawienia: 

 Na wydarzenie pt.: 
 
 w dniu:  o godzinie: 
 na scenie: 
 sztuk  w cenie                                            zł  na sumę                                           zł 
 sztuk  w cenie                                            zł  na sumę                                           zł 
 sztuk  w cenie                                            zł  na sumę                                           zł 
 sztuk  w cenie                                            zł  na sumę                                           zł 
 sztuk  w cenie                                            zł  na sumę                                           zł 
 sztuk  w cenie                                            zł  na sumę                                           zł 
 Razem   Razem                                              zł 

 
Administratorem Danych Osobowych gromadzonych w tym formularzu jest Teatr Wielki - Opera Narodowa z siedzibą w Warszawie 00-950, plac Teatralny 1, 
wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod nr RIK 47/98, dla którego organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, NIP 525-20-59-432, REGON 
013055028. Dane osobowe zostaną powierzone administratorowi systemu biletowego Bilety24 – firmie DialCom24. Zamawiający ma prawo do dostępu do 
swoich danych, ich poprawiania. Zamawiającemu przysługuje prawo do wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Wielki - Operę Narodową w celach realizacji i zakupu niniejszego 
zamówienia, w tym na kontakt drogą elektroniczną, ze strony Teatru Wielkiego – Opery Narodowej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr   144, poz. 1204 ze zm.). 

 
Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby marketingowe ww. administratora. 
Informujemy, iż dysponują Państwo prawem dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich zaprzestania przetwarzania. 

 
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem rezerwacji i sprzedaży biletów Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, który jest dostępny na stronie 
www.teatrwielki.pl , w kasach oraz Biurze Organizacji Widowni Teatru oraz z zamieszczonymi na formularzu informacjami. 

 
 Rezerwacja biletów grupowych niewykupiona w terminie ustalonym z Biurem Organizacji Widowni zostanie anulowana. 
 Rezerwację biletów grupowych należy opłacić w całości w jednym terminie, jedną formą płatności. 
 Bilety grupowe (zarówno wszystkie, jak i ich część) można zwracać do 21 dni przed datą Wydarzenia. Przy obliczaniu terminu nie 

uwzględnia się dnia, w którym wydarzenie ma nastąpić. Po upływie tego terminu zwrot jest niemożliwy.  

 

   
 
 
 
 

(data i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) (pieczątka firmy, instytucji) 


