Załącznik do Zarządzenia Dyrektorki TR Warszawa Nr 19 /2020 z dnia 19.11.2020r.

WEWNĘTRZNY REGULAMIN TR WARSZAWA DOTYCZĄCY CEN I ZASAD
DYSTRYBUCJI
BILETÓW I ZAPROSZEŃ
Preambuła
Dystrybucję biletów, w tym biletów specjalnych oraz zaproszeń, wyznacza strategia
określona w dokumencie wewnętrznym „Strategia Zespołu TR Warszawa
2019-2023 TEATR OTWARTY".
§ 1.
Bilety
1. W TR Warszawa obowiązują następujące rodzaje biletów na spektakle TR Warszawa:
1) normalne - 70 zł brutto i 100 zł brutto;
2) ulgowe - 30 zł brutto i 60 zł brutto;
3) wejściówki - 30 zł brutto;
4) grupowe - grupy zorganizowane liczące nie mniej niż 10 osób; zniżki wynoszą :
- 15% przy grupach od 10 do 19 osób włącznie
- 20% dla grup od i powyżej 20 osób;
do każdych zakupionych 10 biletów przysługuje jedno płatne zaproszenie w cenie
10 zł brutto dla opiekuna/opiekunki lub organizatora/organizatorki grupy;
5) TR Bez Barier:
a) dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi biorących udział w programie
TR Bez Barier - 20 zł brutto (TR Warszawa/Marszałkowska 8) i 25 zł brutto
(TR Warszawa/ATM Studio);
b) dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich -1 zł brutto;
6) dla
osób
uczestniczących
w
programach
edukacyjnych:
a) Mama, tata do teatru! -20 zł brutto od uczestniczki/uczestnika,
b) bilet dla ucznia (dotyczy takich projektów jak: Shakespeare współczesny, Trochę
kultury!, Wspólne Wyjście, Więcej niż widz) -10 zł brutto od uczestniczki/
uczestnika oraz dla opiekuna/opiekunki grupy, (na żywo i online)
c) Kultour - bilet grupowy - na żywo 150zł brutto; online 50zł brutto bilet grupowy
d) Warsztaty Otwarte (online i na żywo -10 zł brutto;
e) wydarzenia realizowane w ramach projektów grantowych mogą mieć ustalone
inne ceny lub być całkowicie zwolnione z opłaty dla uczestników, zgodnie z
podpisanymi umowami grantowymi
7) vouchery i vouchery świąteczne:
a) voucher jednoosobowy - 65 zł brutto,
b) voucher dwuosobowy- 130 zł brutto;
8) pracownicze - 15 zł brutto,
8 szt/spektakl na scenie TR Warszawa/Marszałkowska 8,
16 szt/spektakl na scenie TR Warszawa/ATM Studio;
9) aktorskie - 15 zł brutto,
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5) kombatantkom i kombatantom,
6) osobom z niepełnosprawnościami i ich asystentkom/asystentom
7) osobom przebywającym w domach opieki społecznej;
2. Osoby posiadający bilety ulgowe zobowiązane są do okazania ważnego dokumentu
upoważniającego do zniżki przy wejściu na widownię. W przypadku braku dokumentu
widzowie, w celu uczestnictwa w spektaklu lub innym wydarzeniu, mają obowiązek
wymiany biletu ulgowego na normalny po dopłacie w kasie Teatru.
3. Bilety grupowe objęte zniżką przysługują grupom zorganizowanym liczącym nie mniej
niż 10 osób. Zniżki wynoszą 15% przy grupach od 10 do 19 osób włącznie i 20%dla
grup od i powyżej 20 osób; do każdych zakupionych 10 biletów przysługuje jedno
płatne zaproszenie w cenie 10 zł brutto dla opiekuna/opiekunki lub organizatora/
organizatorki grupy.
4. Bilety na wydarzenia edukacyjne:
Osobom uczestniczącym w programie edukacyjnym TR Warszawa, w tym uczestnikom i
uczestniczkom organizowanych przez TR Warszawa warsztatów pedagogiki teatru dla
dzieci, młodzieży i dorosłych, w których uczestniczące osoby biorą aktywny udział i tym
samym pogłębiają swoje kompetencje kulturowe, w ramach prowadzonej przez TR
Warszawa działalności kulturalnej:
a) Mama, tata do teatru! - 20 zł brutto od uczestniczki/uczestnika,
b) bilet dla ucznia ( dotyczy takich projektów jak: Shakespeare współczesny, Trochę
kultury!, Więcej niż widz) 10 zł brutto od uczestniczki/uczestnika oraz dla opiekuna/
opiekunki grupy,
c) Kultour - 150 zł brutto (bilet grupowy), Kultour online - 50 zł brutto
d) Warsztaty Otwarte - 10 zł brutto od uczestniczki/uczestnika;
e) wydarzenia realizowane w ramach projektów grantowych mogą mieć ustalone inne
ceny lu być całkowicie zwolnione z opłaty dla uczestników, zgodnie z podpisanymi
umowami grantowymi.
5. Vouchery w TR Warszawa dostępne są w kasie Teatru (voucher dwuosobowy) oraz
on-line na stronie internetowej Teatru (voucher jednoosobowy). Wykupione zaproszenie
można wykorzystać na dowolnie wybrany spektakl repertuarowy TR Warszawa, w
miarę dostępności miejsc (z wyjątkiem premier i spektakli gościnnych) w okresie
trwania danego sezonu artystycznego TR Warszawa.
6. Vouchery świąteczne w TR Warszawa dostępne są w kasie Teatru (voucher
dwuosobowy) oraz on line na stronie internetowej Teatru (voucher jednoosobowy) w
okresie przedświątecznym (dotyczy Świąt Bożego Narodzenia). Wykupione zaproszenie
można wykorzystać na dowolnie wybrany spektakl repertuarowy TR Warszawa, w
miarę dostępności miejsc (z wyjątkiem premier i spektakli gościnnych) do 31 marca
kolejnego roku kalendarzowego.

