
 

 
 

REGULAMIN  

REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW  

W POLSKIEJ OPERZE KRÓLEWSKIEJ 

 

I. REZERWACJA BILETÓW, BILETY INDYWIDUALNE i GRUPOWE 

1. Rezerwacji biletów można dokonać mailowo, wysyłając wiadomość na adres 

organizacja.widowni@operakrolewska.pl. 

2. Rezerwacji można dokonać na każde wydarzenie będące w repertuarze poza 

premierami i wydarzeniami zewnętrznymi. 

3. Rezerwacja biletów jest możliwa wyłącznie w przypadku braku możliwości ich 

zakupu za pośrednictwem podstawowych platform sprzedażowych, tj. eBilet.pl, 

ewejściówki.pl lub w stacjonarnych punktach sprzedaży, tj. w Kiosku Kultury 

przy ul. Krakowskie Przedmieście 68 w Warszawie oraz w punktach 

wymienionych na stronie https://www.ebilet.pl/punkty-sprzedazy/. 

4. W celu zarezerwowania biletów należy podać imię i nazwisko, tytuł i datę 

wydarzenia, numer kontaktowy, liczbę miejsc, przy czym w przypadku co 

najmniej pięciu biletów normalnych takie bilety zostaną uznane za grupowe. 

5. Zarezerwowane bilety należy wykupić w kasie w miejscu wydarzenia, przy czym  

w Teatrze Królewskim i Pałacu na Wyspie w Muzeum Łazienki Królewskie 

oraz w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego kasa 

jest otwarta przez godzinę przed wydarzeniem, zaś w Zamku Królewskim – 

przez 30 min przed wydarzeniem.  

6. Rezerwacja wygasa na 15 min przed rozpoczęciem wydarzenia.  

 

II. SPRZEDAŻ BILETÓW I PROGRAMÓW 

1. Sprzedaż biletów odbywa się w kasie w miejscu wydarzenia, przy czym w Teatrze 

Królewskim i Pałacu na Wyspie w Muzeum Łazienki Królewskie oraz w Studiu 

Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego kasa jest otwarta 

przez godzinę przed wydarzeniem, zaś w Zamku Królewskim – przez 30 minut 

przed wydarzeniem. 

2. Płatności za bilety w kasie można dokonać gotówką lub kartą płatniczą. 

3. Internetowa sprzedaż biletów odbywa się za pośrednictwem platform sprze-

dażowych eBilet.pl i ewejściówki.pl na zasadach określonych w regulaminach 

tychże platform. 
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4. Sprzedaż biletów odbywa się również w punktach stacjonarnych współpra-

cujących z serwisami eBilet.pl i ewejściówki.pl wymienionych w dziale I pkt 3 

niniejszego Regulaminu. 

5. Sprzedaż programów prowadzona jest wyłącznie w kasie przed wydarzeniem 

i podczas przerwy, o ile została ona przewidziana w trakcie danego wydarzenia.  

 

III. BILETY ULGOWE 

1. Bilety ulgowe przysługują uczniom, studentom do 26. roku życia oraz seniorom 

(osoby powyżej 65 r.ż.). 

2. Ulga wynosi: 

 na wydarzenia w Teatrze Królewskim w Muzeum Łazienki Królewskie 

oraz w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego: 

50% ceny biletu,  

 na wydarzenia w Zamku Królewskim i Pałacu na Wyspie w Muzeum 

Łazienki Królewskie: 10 zł. 

3. Osoby korzystające z ulgi zobowiązane są przy wejściu na wydarzenie do 

okazania dokumentu uprawniającego do zniżki. 

4. Opera zastrzega sobie prawo do nieudzielenia ulgi na wybrane wydarzenia. 

5. Ulgi nie łączą się z innymi specjalnymi ofertami cenowymi na bilety. Nie łączą się 

także ze zniżkami grupowymi. 

 

IV. BILETY GRUPOWE 

1. Bilety grupowe przysługują przy zakupie min. 5 biletów na to samo wydarzenie. 

2. Bilety grupowe przewidziane są wyłącznie na wydarzenia w Teatrze Królewskim 

w Starej Oranżerii w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. 

3. Opera zastrzegają sobie prawo do nieudzielenia zniżki na wybrane wydarzenia. 

4. Zniżka przy zakupie biletów grupowych nie łączy się z innymi ulgami.  

 

V. FAKTURY VAT 

1. Na życzenie widza Polska Opera Królewska może wystawić fakturę VAT. 

2. Faktury VAT wystawiane są w terminie do 7 dni od daty zakupu biletu. Data 

zakupu umieszczona jest na paragonie fiskalnym. 

3. Do wystawienia faktury VAT niezbędny jest paragon fiskalny, który należy 

przesłać na adres: organizacja.widowni@operakrolewska.pl bądź dostarczyć 

osobiście lub pocztą na adres: Polska Opera Królewska, ul. Nowogrodzka 49,       

00-695 Warszawa wraz z danymi niezbędnymi do wystawienia faktury. 

 

VI. ZWROT I WYMIANA BILETÓW 

1. Zwrotu lub wymiany biletów można dokonać jedynie w przypadku odwołania 

wydarzenia przez Polską Operę Królewską. 

2. Zwrot biletów jest możliwy do 30 dni od daty, na jaką zaplanowane było 

odwołane wydarzenie. 
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3. W przypadku odwołania wydarzenia istnieje możliwość wymiany biletów na  

takie samo wydarzenie realizowane w innym terminie, przy założeniu, że 

w wybranym terminie pozostały wolne miejsca. 

 

VII. INFORMACJE DLA WIDZÓW 

1. Osoby spóźnione będą wpuszczane na widownię dopiero w trakcie przerwy, o ile 

jest ona przewidziana w trakcie wydarzenia. 

2. W miejscach wydarzeń obowiązuje całkowity zakaz palenia. 

3. Na widowni obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów i jedzenia. 

4. Rejestrowanie dźwięku, fotografowanie lub nagrywanie wydarzeń jest zabronione. 

5. Widzowie nie stosujący się do poleceń obsługi widowni w przypadku naruszenia 

regulaminu lub stwarzania zagrożenia dla innych widzów, zostaną poproszeni              

o opuszczenie miejsca wydarzenia bez możliwości uzyskania zwrotu pieniędzy           

za zakupione bilety. 

 

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych jest Polska Opera Królewska z siedzibą 

w Warszawie. 

2. Dane kontaktowe administratora: 

Polska Opera Królewska 

ul. Nowogrodzka 49 

00-695 Warszawa 

sekretariat@operakrolewska.pl  

tel.: 22 628 81 23, 22 511 59 00. 

3. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy 

kontaktować się mailowo z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Polskiej 

Operze Królewskiej: joanna.siemicka@operakrolewska.pl lub pisemnie na adres 

siedziby administratora - z dopiskiem „dane osobowe”. 

4. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) poinformowania o odwołaniu lub przełożeniu spektaklu – podstawą prawną 

jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na niezbędności 

przetwarzania do poinformowania osoby, która zarezerwowała bilet o 

odwołaniu lub przełożeniu spektaklu; 

b) rezerwacji biletów – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność 

przetwarzania do wykonania umowy (podjęcia działań na żądanie osoby, 

której dane dotyczą, przed zawarciem umowy); 

c) wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na 

administratorze, w szczególności w zakresie rachunkowości (w przypadku 

żądania wystawienia faktury VAT) – podstawą prawną przetwarzania danych 

jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze; 

d) ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi 

roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie 
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uzasadniony interes administratora polegający na umożliwieniu 

administratorowi ustalenie lub dochodzenie lub obronę przed roszczeniami. 

5. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:    

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne 

lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, 

które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Operą 

przetwarzają dane osobowe, których Administratorem jest Dyrektor Polskiej 

Opery Królewskiej. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy 

sprzedaży. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony 

o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie 

niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi 

roszczeniami. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji obowiązków 

wynikających z przepisów prawa będą przetwarzane przez okres wynikający 

z tych przepisów. 

7. Widz ma prawo zażądać od administratora dostępu do danych osobowych jego 

dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz 

prawo do przeniesienia tych danych do innego administratora. 

8. Widz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach 

ewentualnego poinformowania o odwołaniu albo przełożeniu spektaklu 

i ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. 

9. Widz ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych. 

10. W przypadku rezerwacji podanie danych jest niezbędne do dokonania rezerwacji. 

Brak podania danych w postaci imienia i nazwiska przy rezerwacji uniemożliwia 

dokonanie rezerwacji. Podanie pozostałych danych osobowych  jest dobrowolne, 

przy czym niepodanie danych osobowych w zakresie numeru telefonu lub 

adresu e-mail spowoduje brak możliwości poinformowania Widza 

o ewentualnym odwołaniu lub przełożeniu spektaklu. 

11. Podanie danych osobowych w przypadku żądania otrzymania faktury VAT jest 

obowiązkowe, a obowiązek ten wynika z przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości wystawienia 

faktury VAT. 
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