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§ 1  
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Organizatorem i realizatorem koncertów edukacyjnych jest Filharmonia Kaliska (dalej: Organizator).  
2. Program koncertów jest skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych 

do 12 roku życia (do klasy VI). 
3. Za przygotowanie logistyczne oraz merytoryczne koncertów odpowiada Organizator.  

 
§ 2  

REZERWACJA BILETÓW 
 

1. Rezerwacji biletów na koncerty edukacyjne można dokonać wyłącznie drogą telefoniczną, dzwoniąc 
na numer 539-399-065 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:30. 

2. Wszystkie pytania dotyczące koncertów można kierować drogą mailową 
(edukacja@filharmoniakaliska.pl) lub telefonicznie dzwoniąc na numer 539-399-065 od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8:00-15:30. 

3. Do złożenia rezerwacji wymagane jest podanie następujących danych: 
a) wybrana godzina koncertu, 
b) imię i nazwisko opiekuna rezerwacji, 
c) numer telefonu opiekuna rezerwacji, 
d) adres e-mail opiekuna rezerwacji, 
e) nazwa placówki edukacyjnej, 
f) liczba dzieci, 
g) liczba opiekunów, 
h) wiek dzieci. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

4. O możliwości wzięcia udziału decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, którym nie uda  
się dokonać rezerwacji z powodu braku miejsc, zostaną wpisane na listę rezerwową.  

5. Miejsca na widowni przydziela pracownik Filharmonii Kaliskiej, biorąc pod uwagę ich dostępność 
oraz wiek dzieci.  

6. Opłata za udział w koncercie wynosi: 
a) 25 zł dziecko 
b) 1 zł opiekun (1 opiekun przypada na 15 dzieci) 
c) Indywidualne uczestnictwo w koncercie: 35 zł osoba dorosła, 25 zł dziecko. 
d) W przypadku rezygnacji z rezerwacji, prosimy o jak najszybszą informację.  

 
§ 3  

SPRZEDAŻ BILETÓW 
 

1. Bilety na koncerty edukacyjne można wykupić najpóźniej 20 dni przed planowaną datą koncertu.  
2. Rezerwacje niewykupione zostaną automatycznie anulowane, a miejsca zaproponowane placówce  

z listy rezerwowej.  
 

§ 4  
PŁATNOŚĆ 

 
1. Płatności można dokonać w kasie Filharmonii Kaliskiej, al. Wolności 2 czynnej od poniedziałku  

do czwartku w godzinach 11:00 do 17:00, w piątki od 11:00 do 15:00 lub przelewem na konto 
bankowe.  
Dane do wpłat: 
Filharmonia Kaliska 
al. Wolności 2, 62-800 Kalisz 
Konto bankowe: 
PKO Bank Polski 72 1020 2212 0000 5102 0387 8881 
W tytule przelewu prosimy podać liczbę zarezerwowanych biletów dla dzieci i opiekunów  
oraz numer rezerwacji nadany przez Organizatora. 

2. Prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu (plik w formacie PDF) na adres: 
edukacja@filharmoniakaliska.pl. 

3. Na prośbę klienta przy zakupie biletów wystawiana jest faktura. 
  



 

 

 
§ 5  

ZWROTY 
 

1. Zwrot biletów jest możliwy za okazaniem dowodu zakupu najpóźniej na 3 dni robocze  
przed koncertem. 

2. Ilość zwrotów nie może przekraczać 10% zakupionych biletów.  
3. W przypadku braku uczestnictwa w koncercie, który się odbył, bilety nie podlegają zwrotowi.  

 
§ 6  

ORGANIZACJA WIDOWNI 
 

1. Za opiekę nad dziećmi w trakcie trwania koncertu odpowiadają opiekunowie prawni, nauczyciele  
lub osoby wyznaczonego do tego celu przez placówkę edukacyjną.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w koncercie osób, które zakłócają  
jego przebieg. 

3. Prosimy o punktualne przychodzenie na koncerty. Osoby spóźnione zostaną wpuszczone  
na widownię dopiero podczas przerwy lub w momencie wyznaczonym przez Organizatora.  

4. Osoby spóźnione zobowiązuje się do zajęcia miejsca wskazanego przez Organizatora.  
 

§ 7  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie koncertów. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji przebiegu koncertu do celów archiwalnych  

i promocyjnych. 
3. Podczas koncertów obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i obowiązek ich wyłączenia. 
4. Wykonywanie zdjęć i dokonywanie nagrań podczas koncertu jest zabronione.  
5. Uczestnictwo w koncertach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  

 


