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REGULAMIN PROMOCJI „FESTIWAL POLSKIEJ OPERY KRÓLEWSKIEJ -10%” 

1. Organizatorem Promocji „FESTIWAL POLSKIEJ OPERY KRÓLEWSKIEJ -10%” (dalej zwaną 
„Promocją”) jest Polska Opera Królewska z siedzibą w Warszawie, 00-695, ul. Nowogrodzka 49, 
wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 105/2017, zwana dalej „Operą”. 

2. Promocja obowiązuje w terminie od 08.05.2019 godz. 15:00 do 24.07.2019 godz. 23:59 lub do 
wyczerpania puli biletów. 

3. Osoby, które zakupiły bilety na jedno z wydarzeń w ramach Festiwalu Polskiej Opery 
Królewskiej, który odbywa się w dniach 5-27 lipca 2019 r., mają prawo do zakupienia biletów 
z 10% zniżką na inne wydarzenie odbywające się w ramach Festiwalu. 

4. Rabat przysługuje na maksymalnie taką ilość biletów, jaka została zakupiona na pierwsze 
wydarzenie. 

5. Rabat jest naliczany od ceny biletów, które są tańsze lub w cenie równej biletom zakupionym 
na pierwsze wydarzenie. 

6. Aby wziąć udział w Promocji należy przesłać wiadomość na adres zamowienia@ebilet.pl, 
podając numer zamówienia biletów na wydarzenie, na które bilety zostały już zakupione oraz 
informację o preferowanej ilości biletów na drugie wydarzenie objęte Promocją, z 
zastrzeżeniem postanowień  pkt. 3 i 4. W informacji zwrotnej klient otrzyma dane rezerwacji 
biletów na wybrane wydarzenie. 

7. Założenie rezerwacji nie jest jednoznaczne z zakupem Biletów. Po otrzymaniu maila z danymi 
do przelewu, należy dokonać opłaty w terminie 5 dni roboczych, przy czym liczy się data 
wpływu środków na konto przesłane mailowo przez portal eBilet.pl.  

8. W przypadku niedokonania płatności w terminie wskazanym w pkt. 6, zamówienie ulega 
automatycznej anulacji, zaś Klient traci prawo do skorzystania z Promocji.  

9. W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta eBilet: infolinia 
(22) 122 80 99 oraz zamowienia@ebilet.pl.  

10. Promocja nie łączy się z innymi Promocjami. 
11. Opera zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji. 
12. Opera zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia na wydarzenie objęte Promocją osób 

spóźnionych.  
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