REGULAMIN AKCJI
„LOTEM DO OPERY”
§1
ORGANIZATOR
1. Akcja „Lotem do Opery”, zwana dalej „Akcją”, jest organizowana przez Operę Wrocławską z
siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Świdnickiej 35, zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury
prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego pod nr 11,
posiadającą numer NIP: 896-000-55-26 oraz REGON: 000278942 (dalej: Opera lub
Organizator).
2. Regulamin (dalej: Regulamin) określa organizację, zasady i warunki oraz sposób uczestnictwa
w Akcji.
3. Przez udział w Akcji Uczestnik wyraża akceptację zapisów niniejszego Regulaminu.
§2
CEL I WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI
1. Celem Akcji jest umożliwienie Uczestnikom Akcji zakupu tańszych biletów na spektakl
„Nabucco” organizowany przez Operę Wrocławską w dniach 25-27 maja 2018 r. (dalej:
Superwidowisko).
2. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Opery oraz osoby pozostające z nią w stosunku
zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu, a także
członkowie ich rodzin.
3. Akcja trwa od dnia 19 kwietnia 2018 r. do dnia 27 maja 2018 r.
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§3
WARUNKI ZAKUPU BILETÓW ZNIŻKOWYCH
W czasie trwania Akcji, w każdy czwartek i w określonych przez Organizatora godzinach (o
których będzie on informować na profilu na portalu facebook.com z co najmniej
jednodniowym wyprzedzeniem), Uczestnicy Akcji będą mieli możliwość zakupu biletów na
Superwidowisko ze zniżką 40% (słownie: czterdzieści procent) w stosunku do ich podstawowej
wartości (przy czym przyznana w ramach Akcji zniżka nie łączy się z innymi promocjami oraz
zniżkami cen biletów wynikających z regulaminów ustanowionych i przestrzeganych przez
Operę Wrocławską).
Jeden Uczestnik może jednorazowo zakupić maksymalnie cztery bilety zniżkowe.
Zakupione bilety nie podlegają możliwości zwrotu po ich zakupie.
Organizator zastrzega, iż pula biletów zniżkowych jest ograniczona a jej ostateczna ilość
ustalona będzie przez Organizatora. Informacja o ilości biletów możliwych do zakupu w ramach
Akcji będzie podawana na stronie internetowej Opery Wrocławskiej www.opera.wroclaw.pl
oraz na koncie Opery Wrocławskiej na portalu społecznościowym Facebook.com
§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin zamieszczony zostaje na stronie Opery Wrocławskiej pod adresem
www.opera.wroclaw.pl, a także znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora.
Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, kiedy jego zgłoszenie
udziału w Akcji będzie naruszało postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa.
Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie w trakcie trwania
Akcji, o czym informować będzie w sposób analogiczny, w który Regulamin został ogłoszony.
Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika, jeżeli naruszył jakiekolwiek
postanowienie niniejszego Regulaminu.
Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Akcji, interpretacji i postanowień tego Regulaminu
rozstrzyga Organizator.

