
Regulamin Promocji Świątecznej Biura Organizacji Widowni i 

Butiku Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa: 

1)  zasady uczestnictwa w promocji „Rabat Świąteczny”, zwanym dalej Promocją, 

która dotyczy kuponów rabatowych otrzymywanych przy zakupie biletów w kasie 

Teatru lub Zestawów Świątecznych w BUTIKU TW-ON. 

2) zasady Promocji, w tym szczegółowe warunki wydawania kuponów i korzystania z 

rabatu w ramach tej promocji (pkt. IV Regulaminu) 

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE PROMOCJI 

1. Organizatorem promocji „Rabat Świąteczny” zwanego dalej „Promocją”, jest Teatr 

Wielki - Opera Narodowa, z siedzibą w Warszawie przy Placu Teatralnym 1, 00-950, 

zarejestrowana w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 47/98, REGON 013055028, NIP 525-

20-59-432, zwany dalej Organizatorem. 

2. Promocja trwa od 1 grudnia 2018 do 31 marca 2019 roku. 

3. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
4. Celem Promocji jest promowanie produktów BUTIKU oraz oferty artystycznej Teatru. 
5. Promocja dotyczy zakupów biletów w kasach biletowych TW-ON, a także zakupu 

Zestawów Świątecznych w Butiku TW-ON. 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI  

1. Udział w Promocji może wziąć osoba, która w okresie od 1 do 23 grudnia 2018 r. kupiła 

w kasie Teatru bilety o wartości powyżej 100zł brutto na jeden lub więcej spektakli (z 

wyłączeniem premier oraz wydarzeń specjalnych) lub dokonała zakupu Zestawu 

Świątecznego w BUTIKU oraz otrzymała od Organizatora kupon zawierający unikalny 

kod uprawniający do uczestnictwa w Promocji. 
2. Osoba biorąca udział w Promocji uzyskuje status Uczestnika Promocji z chwilą 

otrzymania od Organizatora kuponu zawierającego unikalny kod uprawniający do 

uczestnictwa w Promocji.  
 

IV. ZASADY PROMOCJI ORAZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYDAWANIA 

KUPONÓW I KORZYSTANIA Z RABATU 

1. Osoby, dokonujące transakcji w kasach Teatru za minimum 100zł brutto otrzymają 

wraz z biletem kupon zawierający unikalny kod na zakupy w BUTIKU.  
2. W celu skorzystania z rabatu na zakupy w BUTIKU stacjonarnym należy okazać kupon 

sprzedawcy. W przypadku zakupów w BUTIKU internetowym na 

www.butik.teatrwielki.pl, należy umieścić wybrane produkty w koszyku, a następnie 

przejść do kasy; w polu Kod rabatowy wpisać unikalny kod, znajdujący się na kuponie. 

Rabat zostanie naliczony od wartości zakupionych produktów, nie uwzględniając 

kosztów dostawy. 

http://www.butik.teatrwielki.pl/


3. Osoby kupujące Zestaw Świąteczny w BUTIKU stacjonarnym otrzymają wraz z 

Zestawem kupon zawierający unikalny kod na zakupy w kasie biletowej Teatru.  
4. Osoby kupujące Zestaw Świąteczny w BUTIKU za pośrednictwem strony 

internetowej www.butik.teatrwielki.pl otrzymają drogą elektroniczną w postaci 

wiadomości e-mail, kupon zawierający unikalny kod na zakupy w kasie biletowej 

Teatru.  
5. W celu skorzystania z rabatu w kasie Teatru należy okazać kupon sprzedawcy. 
6. Każdy kupon zawiera jeden unikalny kod.  

7. Unikalny kod upoważnia do udziału w Promocji oraz do jednorazowego dokonania 

zakupów z 10% rabatem w BUTIKU TW-ON lub kasie Teatru. 
8. Liczba kuponów jest ograniczona. 
9. Kupony będą wydawane w terminie 1-23 grudnia 2018 r. lub do ich wyczerpania.  
10. Każdy kupon może być wykorzystany tylko jeden raz. 

11. Promocją są objęte: cały regularny asortyment znajdujący się w BUTIKU TW-ON z 

wyłączeniem Zestawów Świątecznych oraz wszystkie spektakle z wyłączeniem premier 

oraz wydarzeń specjalnych (Gala Sylwestrowa, imprezy zewnętrzne, wydarzenia 

edukacyjne, warsztaty, koncerty na Salach Redutowych, wydarzenia Akademii 

Operowej, wystawy w Galerii Opera, wydarzenia Muzeum Teatralnego). 
12. Zniżki w kasie na bilety dla uczniów/studentów, rencistów/seniorów, 

uczniów/studentów szkół muzycznych, uczniów szkół baletowych oraz zniżki na Kartę 

Dużej Rodziny nie łączą się ze zniżkami promocyjnymi. 

13. Osoby dokonujące zakupów w BUTIKU internetowym obowiązuje Regulamin sklepu 

internetowego TW-ON dostępny na www.butik.teatrwielki.pl. 
14. Zakupów w BUTIKU stacjonarnym można dokonywać na godzinę przed każdym 

spektaklem oraz w przerwach na stanowisku znajdującym się w foyer dolnym Teatru 

oraz w Biurze Organizacji Widowni w następujących dniach: pon. w godz. 13:00 – 

18:00, wt.-pt. w godz. 9:00 – 16:00. 
15. Kupony zachowują swoją ważność do 31 marca 2019 r. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Treść niniejszego Regulaminu zostanie udostępniona na stronie internetowej Teatru i 

BUTIKU. 

2. Zasady dotyczące sprzedaży biletów w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej reguluje  

regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów 18/19 opublikowany na stronie internetowej 

www.teatrwielki.pl, a zasady dotyczące sprzedaży w BUTIKU internetowym określa 

Regulamin sklepu internetowego TW-ON dostępny na www.butik.teatrwielki.pl. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Promocji. 
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