
Opera Wrocławska 50-066 Wrocław, ul. Świdnicka 35  

Dział Promocji i Obsługi Widza: tel. (+48) 71 370 88 80, 71 370 88 81; opera@opera.wroclaw.pl 

     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 indywidualny rachunek bankowy generowany w systemie 
PayU/W KASIE BILETOWEJ TEATRU* 

 Nr rezerwacji 
 (podany przy rezerwacji miejsc) 

 Rezerwacje założył/-a Pan/Pani: 
 
w dniu:  

* nieodpowiednie skreślić 

Zamawiamy bilety według zestawienia: 

 Na wydarzenie pt.: 
 

 w dniu:  o godzinie: 

 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 
 

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 Wrocławska z siedzibą 50-066 Wrocław, ul. Świdnicka 35 w celach realizacji i zakupu niniejszego zamówienia w 
tym na kontakt drogą elektroniczną, ze strony Opery Wrocławskiej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. 
U. Nr   144, poz. 1204 ze zm.). 

 
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 Wrocławska z siedzibą 50-066 Wrocław, ul. Świdnicka 35 na potrzeby statystyczne i 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 Opery Wrocławskiej, który jest dostępny na stronie 
www.opera.wroclaw.pl,  w kasie oraz Dziale Promocji i Obsługi Widza Opery oraz z zamieszczonymi na formularzu informacjami. 

 

 Rezerwacja biletów grupowych niewykupiona w terminie ustalonym z Działem Promocji i Obsługi Widza 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) 

mailto:opera@opera.wroclaw.pl
http://www.opera.wroclaw.pl/

