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ZAMÓWIENIE na bilety  

Teatru Miejskiego w Gliwicach 
UWAGA! Prosimy o wypełnienie i podpisanie niniejszego formularza. 

W przypadku zamówienia na więcej niż jeden spektakl prosimy wypełnić str. 1 i 2 dla każdego spektaklu osobno. 
 

 

Zamawiam bilety wstępu na spektakl:  
 
 
pod tytułem: …………………………………………………............................................................................................... 
 
prezentowany w dniu: ………….………………...….................…....…...……. o godz. ……………….……. 
 
liczba biletów: …………………………………… sztuk w cenie …………………..…… zł / szt 
 
liczba biletów: …………………………………… sztuk w cenie …………………..…… zł / szt 
 
liczba biletów: …………………………………… sztuk w cenie …………………..…… zł / szt 
 
W TYM OSOBY NA WÓZKACH: 
 
liczba biletów: …………………………………… sztuk w cenie …………………..…… zł / szt 
 
 
Ponadto: liczba biletów dla Opiekunów (przy założeniu: 1 opiekun na grupę min. 15 osób) ………………... szt w cenie 2 zł / szt 
UWAGA! Bilety dla Opiekunów grup obowiązują tylko na spektakle własne TEATRU oraz na wybrane spektakle gościnne.  

 
RAZEM do zapłaty: ……………….…………..……………………… zł  
 
(słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….) 
 

 
Imię i nazwisko zamawiającego: …………………………………….………………………..………………………………………..……..…...……. 
 
telefon kontaktowy: ………………………………………..……..…………., e-mail: …………………….………..………………….………………..… 
 
Adres: ……………………………………………………………………………………………..……………………………………………….…………………………… 
 
Numer konta bankowego, na które ma być przekazany ewentualny zwrot (w przypadku przekazu pocztowego): 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

 
Zobowiązuję się do uregulowania należności za zakup zamówionych biletów: 
  

1/ w jednej racie - w wysokości stanowiącej wartość wszystkich zarezerwowanych biletów, 

     (obliczone wg zasady: liczba biletów razy cena biletu) 
 

tj.:…………………….……..…… zł (słownie: ………………………………………………………………….………………………………………) 
 
do dnia: ……………………………………………………………….(termin ustalony i podany przez pracownika BOWiP) 

 

 

2/ w dwóch ratach:  

a/ rata I - w wysokości stanowiącej wartość minimum 50 procent liczby zarezerwowanych biletów, 

     (obliczone wg zasady: liczba biletów razy cena biletu) 
 

tj.:…………………….……..…… zł (słownie: ………………………………………………………………….………………………………………) 
 
do dnia: ……………………………………………………………….(termin ustalony i podany przez pracownika BOWiP) 
 

b/ rata II - w wysokości stanowiącej wartość reszty zarezerwowanych biletów, 

     (obliczone wg zasady: liczba biletów razy cena biletu) 
 

tj.:…………………….……..…… zł (słownie: ………………………………………………………………….………………………………………) 
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do dnia: ……………………………………………………………….(termin ustalony i podany przez pracownika BOWiP) 
 

 
Powyższe należności ureguluję: (*niepotrzebne skreślić) 
- gotówką* w kasie biletowej Teatru Miejskiego, 

- przelewem* na konto GTM - ING Bank Śląski SA nr 36 1050 1298 1000 0090 3027 7637 

 
Proszę o wystawienie faktury VAT:  Tak Nie* (*niepotrzebne skreślić) 

 
Dane do faktury. 
 
Nazwa: ……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………… 
 
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
NIP: …………………………………………..…………… 
 

 

 

UWAGA!  
 
W przypadku wpłat dokonanych przez podmioty gospodarcze, firmy, fundacje, stowarzyszenia, szkoły itp. (nie osoby fizyczne) 
konieczne jest podanie danych do wystawienia faktury! 
 

Faktury będą wystawiane przez teatr do 15 dnia następnego miesiąca od momentu wpłaty za bilety przelewem na 

konto teatru i/lub zakupu biletów za gotówkę w kasie biletowej teatru. W przypadku regulowania należności za bilety w II 

ratach wystawione zostaną dwie osobne faktury. Po tym terminie faktury nie będą już wystawiane!!! Prosimy zatem o 
zadeklarowanie chęci otrzymania faktury już w momencie składania zamówienia na bilety. 
 
Po dokonaniu płatności przelewem bankowym prosimy o przesłanie dowodu wpłaty faxem na nr 32 301 51 93 lub jako e-
mailem jako skan-załącznik na adres: bow@teatr.gliwice.pl. W przypadku, gdy powyższe należności nie zostaną uregulowane w 
wyznaczonym przez pracownika teatru terminie, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana. 
 
Dyrekcja Teatru Miejskiego zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z 

Biurem Obsługi Widzów i Promocji, tel. 32 230 49 68 lub 32 231 80 38, e-mail: bow@teatr.gliwice.pl  
 

 
 
Niniejszy formularz prosimy przesłać: 
- faxem na nr 32 301 51 93  
lub 
- e-mailem jako skan-załącznik na adres: bow@teatr.gliwice.pl  
lub 
- pocztą: Teatr Miejski w Gliwicach, Biuro Obsługi Widzów i Promocji, ul. Nowy Świat 55/57, 44–100 Gliwice 
 
 

Zapoznałem(am) się z regulaminem Teatru Miejskiego w Gliwicach dot. sprzedaży biletów grupowych 
udostępnionym na stronie teatru: www.teatr.gliwice.pl – zakładka: Bilety, niniejszym akceptuję go i 

zobowiązuję się do przestrzegania zasad w nim zawartych.  
 

 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------                  ------------------------------------------- 
(pieczątka firmy / instytucji zamawiającej bilety)                                      (data i podpis zamawiającego) 

   
 

 
Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych przez Teatr Miejski w Gliwicach, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883). 
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