Regulamin rezerwacji biletów na Musical Życie Maryi
REZERWACJA
1. Rezerwacja wejściówek dotyczy wydarzenia organizowanego przez Stowarzyszenie
„Tilia” z siedzibą w Toruniu, przy ulicy Przysieckiej 13, w ramach projektu pn.
„Życie Maryi”, finansowanego ze środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego
oraz Miasta Toruń.
2. Wydarzenie nie ma charakteru komercyjnego, a wszystkie wejściówki wydawane są
bezpłatnie.
3. Z wejściówek korzystać mogą osoby bez ograniczenia wiekowego, zamieszkujące
teren województwa kujawsko – pomorskiego.
4. Wstępnej rezerwacji wejściówek można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu
505 464 880 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamówienia należy
przesłać na adres musical24.06@wp.pl.
5. Bilety odebrać można od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.30
(poniedziałek, środa, czwartek, piątek) oraz w godzinach 9.00 – 17.30 we wtorki, w
biurze projektowym Stowarzyszenia „Tilia” zlokalizowanym przy ul. Wola Zamkowa
12 a w Toruniu.
6. Odebrane wejściówki należy potwierdzić do dnia 14 czerwca 2017 roku za
pośrednictwem adresu mail musical24.06@wp.pl lub telefonicznie 505 464 880.
Należy pamiętać, że jedynie potwierdzone wejściówki
uprawniają do
uczestnictwa w spektaklu.
7. Wydarzenie – spektakl pn. „Życie Maryi” zrealizowane zostanie tylko 1 raz, w dniu 24
czerwca 2017 roku o godz. 16.00 w Centrum Kulturalno – Kongresowym Jordanki.
8. Przed spektaklem w dniu 24 czerwca 2017 roku nie ma możliwości odbioru
wejściówek.
9. Zarezerwowane wejściówki należy odebrać maksymalnie do dnia 9 czerwca 2017
roku. W przypadku przekroczenia wyznaczonego terminu wstępna rezerwacja ulega
automatycznemu anulowaniu a bilety przechodzą na listę rezerwową.
10. Widz zobowiązany jest do punktualnego przybycia do miejsca wystawiania Spektaklu.
Z uwagi na charakter usługi do jakiej realizacji zobowiązuje się Stowarzyszenie
„Tilia”, po rozpoczęciu Spektaklu Widz nie będzie wpuszczony na salę, gdzie odbywa
się Spektakl, aż do chwili przerwy (o ile w danym przypadku przerwa jest
przewidziana – w przypadku, gdyby nie była przewidziana Widz w ogóle nie będzie
wpuszczony na salę).
SPRZEDAŻ MIEJSCA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1. Ze względu na ograniczenia wynikające z przepisów przeciwpożarowych na sali w
Centrum Kulturalno – Kongresowym Jordanki jednocześnie mogą znajdować się
wózki inwalidzkie w liczbie od 5 do 8. Opiekunowie osób niepełnosprawnych
korzystają z krzesełek lub miejsc siedzących w rzędzie nr 1 sektor 3 miejsca od 1 do 8.
Widzowie niepełnosprawni uczestniczą w wydarzeniu na poziomie -1 (dostęp winda).
2. Obsługa
wydarzenia
gwarantuje
wszelką
niezbędną
pomoc
osobom
niepełnosprawnym na terenie budynku.
3. Osoby rezerwujące prosimy o wcześniejsze uprzedzenie (np. podczas odbioru
wejściówek) o rezerwacji dla osoby niepełnosprawnej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują stosowne przepisy prawa.
2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które
przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
3. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z obowiązującymi przepisami prawa,
pierwszeństwo mają przepisy prawa.

Odebranie wejściówki jest równoznaczne z akceptacją powyższego
regulaminu.

