
Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Nr 19/2016  

Dyrektora CEA –FG 

z dnia 25 sierpnia 2016 r. 

 

 

 

REGULAMIN  

OKREŚLAJĄCY CENY I ZASADY SPRZEDAŻY BILETÓW I ABONAMENTÓW 

NA WYDARZENIA ARTYSTYCZNE ORGANIZOWANE PRZEZ  

CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ – FILHARMONIĘ GORZOWSKĄ  

W SEZONIE ARTYSTYCZNYM 2016/2017 

 

§ 1 

Sprzedaż biletów na koncerty i wydarzenia w Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonii 

Gorzowskiej (dalej „CEA-Filharmonia Gorzowska”)  prowadzona jest: 

1) w siedzibie CEA-Filharmonii Gorzowskiej w specjalnie do tego celu przeznaczonej 

kasie biletowej, 

2) poprzez elektroniczny system sprzedaży biletów, 

3) w wyznaczonych punktach sprzedaży biletów, z którymi zawarta  jest odrębna umowa 

na prowadzenie sprzedaży biletów; aktualna lista punktów sprzedaży znajduje się na 

stronie www.filharmoniagorzowska.pl, w zakładce BILETY. W punktach sprzedaży 

dostępne są wyłącznie bilety w normalnej cenie. 

§ 2 

1. Sprzedaż biletów w kasie prowadzona jest od wtorku do piątku, w godz. 12:00 – 17:00 

oraz godzinę przed rozpoczęciem każdego wydarzenia artystycznego. 

2. Sprzedaż biletów poprzez elektroniczny system sprzedaży odbywa się za 

pośrednictwem strony www.filharmoniagorzowska.pl. 

§ 3 

1. Rezerwacja biletów na koncerty i wydarzenia w CEA – Filharmonii Gorzowskiej 

prowadzona jest telefonicznie w kasie biletowej od wtorku do piątku, w godz. 12:00 – 

17:00. 

2. Bilety zamówione telefonicznie należy wykupić w ciągu 5 dni od daty rezerwacji, ale nie 

później niż dwa dni przed datą koncertu. Po tym terminie rezerwacje tracą ważność. 

3. Godzinę przed wydarzeniem artystycznym kasa prowadzi sprzedaż biletów w pierwszej 

kolejności na dane wydarzenie artystyczne. 

4. Wszystkie zarezerwowane bilety, które nie zostaną wykupione w terminie, wracają  

do otwartej sprzedaży. 

5. Zwrotu biletu zakupionego w kasie można dokonać nie później niż godzinę przed 

rozpoczęciem koncertu. 

http://www.filharmoniagorzowska.pl/


6. W tygodniu, w którym odbywa się koncert, nie ma możliwości dokonywania rezerwacji 

telefonicznej. Bilety można nabywać bezpośrednio w kasie biletowej lub poprzez 

elektroniczny system sprzedaży biletów. 

7. W ceny biletów wliczony jest  podatek VAT. 

§ 4 

1. CEA – Filharmonia Gorzowska prowadzi sprzedaż biletów z uwzględnieniem podziału na: 

1) bilety normalne i ulgowe, 

2) bilety w I i II strefie, 

3) bilety na balkonie, 

4) bilety grupowe dla grup zorganizowanych, 

5) bilety i karnety na Muzyczne raczkowanie oraz Akademię Juniora, 

6) bilety na audycje muzyczne i otwarte próby generalne In touch, 

7) bilety na koncerty familijne, 

8) bilety w loży VIP. 

2. Decyzję o podziale na rodzaj biletów podejmuje każdorazowo Organizator przed 

wprowadzeniem do sprzedaży biletów na dany koncert. 

3. Za kryterium podziału na I i II strefę oraz balkon przyjmuje się jakość odbioru koncertu 

i odległość względem sceny, przyjmując, że miejsca w I strefie obejmują rzędy od A do K 

oraz miejsca 17 i 18 na balkonach, a miejsca w II strefie rzędy od L do T. 

4. W przypadku koncertu familijnego nie obowiązuje podział na strefy oraz wyłączone są ze 

sprzedaży miejsca na balkonie. Organizator może podjąć decyzję o włączeniu miejsc  

na balkonie do sprzedaży. 

 

§ 5 

1. Organizator koncertu wprowadza ofertę biletu zniżkowego, zwanego dalej biletem 

grupowym, dla grup zorganizowanych od 20 osób. 

2. Zakup biletu w ramach tej oferty możliwy jest wyłącznie bezpośrednio w kasie. 

§ 6 

1. W wybranych przypadkach Organizator koncertu wprowadza ofertę biletu zniżkowego, 

zwanego dalej biletem rodzinnym. 

2. Zakup biletu w ramach tej oferty możliwy jest wyłącznie bezpośrednio w kasie. 

§ 7 

1. CEA – Filharmonia Gorzowska wprowadza ofertę abonamentów. 

2. Decyzję o rodzajach abonamentów i repertuarze w ramach  poszczególnych abonamentów 

podejmuje Dyrektor CEA – Filharmonii Gorzowskiej. 

3. Zakup abonamentów możliwy jest wyłącznie bezpośrednio w kasie. 

4. CEA – Filharmonia Gorzowska nie dopuszcza możliwości zwrotu abonamentów. 



§ 8 

CEA – Filharmonia Gorzowska dopuszcza możliwość zwrotu biletów, nie później niż godzinę 

przed rozpoczęciem koncertu. 

§ 9 

Faktury VAT wystawiane są  wyłącznie na podstawie oryginału paragonu fiskalnego. 

§ 10 

1. Ustala się wysokość cen biletów wstępu na koncerty organizowane przez Centrum 

Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska w sali koncertowej, w okresie od dnia  

1 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.: 

1) bilet indywidualny normalny w II strefie - 32,00 zł, 

2) bilet indywidualny normalny w I strefie - 30,00 zł, 

3) bilet indywidualny ulgowy w II strefie- 25,00 zł, 

4) bilet indywidualny ulgowy w I strefie- 22,00 zł, 

5) bilet na balkonie - 18,00 zł, 

6) bilet grupowy dla grup zorganizowanych – cena z upustem 20-30% od regularnej ceny 

biletu na dany koncert, 

7) bilet w loży VIP – 32 zł. 

2. Ustala się wysokość cen biletów wstępu na koncerty familijne organizowane przez 

Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska, w okresie od dnia 1 września 

2016 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.: 

1) bilet indywidualny ulgowy dla dzieci do lat 16 – 10,00 zł, 

2) bilet indywidualny normalny dla rodzica / opiekuna - 15,00 zł, 

3) bilet indywidualny normalny - 20,00 zł, 

4) bilet rodzinny – 55,00 zł. 

3. Bilet rodzinny na koncerty familijne organizowane przez CEA – Filharmonia Gorzowska 

przysługuje grupie do sześciu osób, w której znajduje się co najmniej jedno dziecko oraz 

nie więcej niż dwóch rodziców /opiekunów.  

4. Ustala się wysokość ceny biletu wstępu na koncerty organizowane przez CEA– 

Filharmonię Gorzowską w Sali kameralnej, w okresie od dnia 1 września 2016 r.  do dnia 

31 sierpnia 2017 r., w kwocie 15,00 zł. 

5. Ustala się wysokość cen biletów wstępu na Muzyczne raczkowanie organizowane przez 

CEA–Filharmonia Gorzowska w Sali kameralnej, w okresie od dnia 1 września 2016 r. do 

dnia 31 sierpnia 2017 r., w kwocie:  

1) bilet indywidualny normalny dla rodzica / opiekuna - 15,00 zł, 

2) bilet indywidualny ulgowy dla dzieci do lat 4 – 5,00 zł, 

6. Ustala się wysokość cen biletów wstępu na Filharmonię Juniora organizowaną przez CEA–

Filharmonię Gorzowską w Sali kameralnej, w okresie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 

sierpnia 2017 r., w kwocie: 

1) bilet indywidualny ulgowy dla dzieci – 20,00 zł; 



 

7. Ustala się wysokość cen biletów wstępu na audycje muzyczne organizowane przez 

Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonię Gorzowską w Sali kameralnej/Sali 

koncertowej, w okresie od dnia 1września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r., w kwocie 

7,00 zł. Do bezpłatnego wstępu na audycje muzyczne uprawnieni są opiekunowie grup 

liczących co najmniej 10 osób - 1 opiekun na 10 podopiecznych. W przypadku grup  

z osobami niepełnosprawnymi opiekun przypada na każdą z tych osób. 

8. Ustala się wysokość cen biletów wstępu na otwarte próby generalne In touch organizowane 

przez CEA–Filharmonię Gorzowską w okresie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 

sierpnia 2017 r., w kwocie: 

1) bilet indywidualny ulgowy dla ucznia 7 zł, 

2) bilet indywidualny dla pozostałych uczestników 10 zł. 

Do bezpłatnego wstępu na otwarte próby generalne uprawnieni są opiekunowie grup 

liczących co najmniej 10 osób -  1 opiekun na 10 podopiecznych. W przypadku grup  

z osobami niepełnosprawnymi opiekun przypada na każdą z tych osób. 

9. Ustala się wysokość cen biletów wstępu dla uczniów Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. 

Szeligowskiego w Gorzowie Wlkp. oraz dla uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia im. W. J. 

Ciesielskiego w Gorzowie Wlkp. na koncerty organizowane przez CEA-FG w kwocie: 

     1) bilet indywidualny ulgowy dla ucznia 5 zł, 

     2) bilet indywidualny dla jednego rodzica/opiekuna 10 zł. 

Ceny powyższe dotyczą wyłącznie koncertów dostępnych w sprzedaży w regularnej cenie 

32,00 zł za bilet (słownie trzydzieści dwa zł 00/100). 

 

§ 11 

 

Do korzystania z  biletów indywidualnych ulgowych,  za okazaniem stosownego dokumentu, 

uprawnieni są:  

1) uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych,  

2) studenci do lat 26,  

3) osoby, które ukończyły 60 lat,  

4) nauczyciele szkół artystycznych,  

5) osoby niepełnosprawne,  

6) osoby bezrobotne,  

7) członkowie Gorzowskiego Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego z ważną 

legitymacją członkowską. 

§ 12 

 

1. Ustala się wysokość cen abonamentów na koncerty i wydarzenia organizowane przez  

Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska w sezonie artystycznym 

2016/2017, przy czym litery A, B, C oznaczają rodzaj abonamentu, cyfra 1 – oznacza 

strefę I na widowni, cyfra 2 – oznacza strefę II na widowni: 

    

    Normalny  Ulgowy 

1) Abonament A1 –  175,00 zł  126,00 zł   



2) Abonament A2 –  196,00 zł  151,00 zł 

3) Abonament B1 –  154,00 zł  112,00 zł 

4) Abonament B2 –  168,00 zł  130,00 zł 

5) Abonament C1 –  172,00 zł  123,00 zł 

6) Abonament C2 –  198,00 zł  151,00 zł 

2. Złoty abonament zawiera cztery wybrane abonamenty od A1 do C2 w strefie I lub II w 

cenie normalnej albo ulgowej. Ustala się cenę złotego abonamentu jako sumę czterech 

wybranych od A1 do C2 w strefie I lub II abonamentów. 

3. Złoty abonament upoważnia do skorzystania z wybranych koncertów wchodzących  

w skład wyżej wymienionych abonamentów. 

4. Karta melomana zawiera zakupione abonamenty wymienione w ust. 1. Karta 

melomana wydawana jest nieodpłatnie w momencie zakupu abonamentu. 

5. W przypadku utraty karty melomana, Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia 

Gorzowska na prośbę posiadacza abonamentu wyda duplikat karty za odpłatność  

w wysokości 10,00 złotych. 

6. Ustala się termin sprzedaży abonamentów dla posiadaczy abonamentów w sezonie 

artystycznym 2015/2016  od dnia 01 września 2016 r. do dnia 9 września  2016 r. 

7. Ustala się termin sprzedaży abonamentów dla pozostałych zainteresowanych od 12 

września 2016 r. do 23 września 2016 r. 

8. Nabywcy dwóch lub więcej abonamentów uprawnieni są do otrzymania biletu wstępu 

na koncert na zakończenie sezonu artystycznego 2016/2017 w gorzowskim 

Amfiteatrze w dniu 30 czerwca 2017 roku w cenie 0,00 zł. 

9. Posiadacze Złotego Abonamentu mają możliwość nabycia biletu na Galę Sylwestrową  

z 30% rabatem. 

10. Każda osoba nabywająca abonament otrzyma bezpłatnie jeden egzemplarz katalogu na 

sezon artystyczny 2016/2017. 

11. Ustala się wysokość cen karnetów na Muzyczne raczkowanie organizowane przez  

Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska w sezonie artystycznym 

2016/2017, przy czym: 

 

1) Karnet A / 10 spotkań poniedziałki, godz. 16.00: 

- rodzic i jedno dziecko – 200,00 zł 

- rodzic i dwójka dzieci – 250,00 zł 

- rodzic i troje dzieci – 300,00 zł 

2) Karnet B / 10 spotkań poniedziałki, godz. 17.00: 

- rodzic i jedno dziecko – 200,00 zł 

- rodzic i dwójka dzieci – 250,00 zł 

- rodzic i troje dzieci – 300,00 zł 

3) Karnet C / 10 spotkań wtorki, godz. 16.00: 

- rodzic i jedno dziecko – 200,00 zł 

- rodzic i dwójka dzieci – 250,00 zł 

- rodzic i troje dzieci – 300,00 zł 

4) Karnet D / 10 spotkań wtorki, godz. 17.00: 

- rodzic i jedno dziecko – 200,00 zł 



- rodzic i dwójka dzieci – 250,00 zł 

- rodzic i troje dzieci – 300,00 zł 

5) Karnet A1 / 9 spotkań poniedziałki, godz. 16.00: 

- rodzic i jedno dziecko – 180,00 zł 

- rodzic i dwójka dzieci – 225,00 zł 

- rodzic i troje dzieci – 270,00 zł 

6) Karnet B1 / 9 spotkań poniedziałki, godz. 17.00: 

- rodzic i jedno dziecko – 180,00 zł 

- rodzic i dwójka dzieci – 225,00 zł 

- rodzic i troje dzieci – 270,00 zł 

7) Karnet C1 / 9 spotkań wtorki, godz. 16.00: 

- rodzic i jedno dziecko – 180,00 zł 

- rodzic i dwójka dzieci – 225,00 zł 

- rodzic i troje dzieci – 270,00 zł 

8) Karnet D1 / 9 spotkań wtorki, godz. 17.00: 

- rodzic i jedno dziecko – 180,00 zł 

- rodzic i dwójka dzieci – 225,00 zł 

- rodzic i troje dzieci – 270,00 zł 

12. Ustala się wysokość cen karnetów na Filharmonię Juniora  organizowaną przez  Centrum 

Edukacji Artystycznej – Filharmonię Gorzowską w sezonie artystycznym 2016/2017, 

przy czym: 

1) Karnet poniedziałki, godz. 17:00/ 10 spotkań – 200,00 zł; 

2) Karnet wtorki, godz. 17:00/ 10 spotkań – 200,00 zł 

3) Karnet poniedziałki, godz. 17:00/ 9 spotkań – 180,00 zł 

4) Karnet wtorki, godz. 17:00/ 9 spotkań – 180,00 zł 

13. Ustala się termin sprzedaży karnetów na muzyczne raczkowanie i Filharmonię Juniora od 

6 września 2016 r. do 18 października 2016 r. 

 

§ 13 

 

1. Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska prowadzi sprzedaż biletów 

dla grup zorganizowanych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 6, z upustem  

od regularnej ceny biletu: 

1) 20% - grupy od 20 do 40 osób, 

2) 30% – grupy powyżej 40 osób.  

2. Prawo do zakupu biletów grupowych nie dotyczy koncertów familijnych oraz biletów 

na  „Musical PINOKIO”, „Galę Sylwestrową” 31 grudnia 2016 r., koncertów z cyklu 

Sobotnia Scena Light oraz koncertu na zakończenie sezonu artystycznego 2016/2017 

30 czerwca 2017 r.  

 

§ 14 

 

Do bezpłatnego wstępu na koncerty, o których mowa w § 10, uprawnieni są: 

1) dzieci do lat 3, niezajmujące samodzielnego miejsca, 



2) opiekunowie grupy zorganizowanej - jeden na każde rozpoczęte 10 osób, 

3) osoby sprawujące opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, za okazaniem stosownego 

dokumentu. 

 

§ 15 

 

Ze względów promocyjnych i/ lub społecznych, decyzją Dyrektora Centrum Edukacji 

Artystycznej – Filharmonii Gorzowskiej, może zostać ustanowiona pula bezpłatnych 

biletów lub inna cena biletów niż określona w przepisach niniejszego Regulaminu. 

 

 

§ 16 

 

Ulgi na zakup biletów nie łączą się. 

 


