
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………….............................. 

Pieczęć instytucji rezerwującej 

Miejscowość…………..……………………,dnia……......................... 
 

 
 
 
 
 

 

FORMULARZ REZERWACJI BILETÓW  -  NUMER REZERWACJI ……………............. 
 

Tytuł spektaklu: 
 

Data spektaklu: Godzina spektaklu: 

Ilość biletów (razem): Normalne: 
 
 

Ulgowe: Opieka (do uczniów): 
 

 

Ostateczna ilość miejsc zostanie potwierdzona tel. 10 dni przed spektaklem, tj. ……………………………................. 

Forma płatności za bilety (zaznaczyć „x”): 

 Gotówka w kasie biletowej Teatru do dnia …………………………………. 

 Przelew na rachunek bankowy Teatru 
Nr konta:     63 1240 2294 1111 0010 2720 7487     (BANK PEKAO S.A. III ODDZIAŁ KRAKÓW) 

Faktura (zaznaczyć „x”): 

   TAK           NIE

Dane do faktury:

Nabywca: 

...........................................................................................

........................................................................................... 

...........................................................................................

NIP: .................................................................................... 

Odbiorca (adresat faktury): 

.................................................................................

................................................................................. 

……………………………………………………...……………….…….

.………………………………….............................................

Imię i nazwisko oraz nr tel. organizatora wyjścia do Teatru: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................... 

UWAGA: Formularz rezerwacji biletów należy wysłać mailem (skan) na adres: formularz@bagatela.pl lub faxem na nr 12 422 45 44. 
Rezygnację z biletów grupowych należy zgłosić pisemnie najpóźniej 10 dni przed spektaklem wysyłając maila na adres: formularz@bagatela.pl  
lub faks na nr 12 422 45 44 .  
Zmiana ilości zarezerwowanych miejsc musi być zgłoszona telefonicznie pracownikom BRB, nr tel. 12 422 66 77. 
Teatr nie zwraca poniesionych kosztów transportu w przypadku odwołania spektaklu z przyczyn niezależnych (np.: żałoba narodowa, choroba lub wypadek 
aktora, niekorzystne warunki atmosferyczne, itp.). 
Udostępniane przez Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, nr telefonu) służą wyłącznie procedurze rezerwacji biletów i są chronione zgodnie z ustawą z dn. 
29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr „Bagatela” im. T. Boya-Żeleńskiego z siedzibą 
w Krakowie, ul. Karmelicka 6, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
Oświadczam, że w/w dane w zakresie nabywcy i odbiorcy są zgodne z przepisami ustawy z dn. 05.09.2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od 
towarów i usług (…) (Dz.U. z 2016 r. poz. 1454). 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią pisma i będę przestrzegać wyżej wymienionych ustaleń. 

 

 

Pieczęć i podpis 


