FORMULARZ ZAMÓWIENIA BILETÓW GRUPOWYCH
Zamówienie biletów grupowych (bilet grupowy tj. min. 20 osób na 1 wydarzenie) wymaga pisemnego
potwierdzenia przez nabywcę (złożonego osobiście lub przesłanego faxem (85) 73 41 966, pocztą elektroniczną:
bilety@oifp.eu), najpóźniej do 5 dni od dokonania rezerwacji. Po tym terminie zarezerwowane
i niepotwierdzone bilety mogą być sprzedane innym nabywcom.
NABYWCA dotyczy placówek oświatowych ODBIORCA
w związku z centralizacją Vat’u

Pełna nazwa firmy
Ulica
Kod, Miejscowość
Osoba odpowiedzialna za
organizację grupy
Telefon kontaktowy
e-mail
NIP
Faktura VAT
Płatność nastąpi

TAK / NIE*
PRZELEWEM / GOTÓWKĄ* W KASIE BILETOWEJ

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz 883 ze zm.)
wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Operę i Filharmonię Podlaską Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku z siedzibą 15-406 Białystok, ul. Odeska 1, w celach realizacji
niniejszego zamówienia oraz na potrzeby statystyczne i marketingowe ww. administratora. Oświadczam, że
zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści moich danych, ich poprawiania, żądania zaprzestania
przetwarzania oraz dobrowolności podania danych osobowych.

Zamawiamy bilety grupowe na koncert/spektakl pt. ……………………………………….……………,
odbywający się w dniu ………………………………….…… o godzinie ……………………………………………..
na scenie ………………………………………………………………………………………………………………….…………..,
według zestawienia:
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Razem:
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Słownie złotych:
…………………………......, dnia …………………….
(miejscowość)

………………………………………………………………………….
(podpis i pieczęć kierownika jednostki
lub osoby upoważnionej do podpisu)
 zarezerwowane pisemnie bilety grupowe należy wykupić do terminu wyznaczonego przez osobę przyjmującą
rezerwację min. na 1 miesiąc przed wydarzeniem. Brak wykupienia biletów w tym czasie, bez wcześniejszej
zmiany rezerwacji lub jej anulowania, skutkować będzie anulowaniem rezerwacji bez wcześniejszego
powiadomienia;
 zamówione bilety grupowe przez instytucje można opłacić również przelewem na konto Opery i Filharmonii
Podlaskiej na podstawie wystawionej w kasie biletowej faktury VAT;
 zasady rezerwacji i sprzedaży biletów znajdują się na stronie internetowej www.oifp.eu oraz w kasie biletowej.
* odpowiednie zaznaczyć

