XL BDT - FORMULARZ ZAMÓWIEŃ BILETÓW  
      Tarnobrzeski Dom Kultury, ul. Słowackiego 2, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 822 21 10
Pola poniżej wypełnia rezerwujący
NAZWA FIRMY



              PIECZĄTKA
ULICA


MIEJSCOWOŚĆ


KOD





NIP














IMIĘ I NAZWISKO 
DYREKTORA

Data zamówienia


Willy Russell   „EDUKACJA RITY”
26 listopada 2017 r., cena biletu: 98 zł

        Ilość biletów

godz.18.00


Marc Fayet „LUDZIE INTELIGENTNI”
5 grudnia 2017 r., cena biletu: 95 zł 
godz.17.00


godz.19.30

Florian Zeller „KŁAMSTWO”
7 grudnia 2017 r., cena biletu: 90 zł 

godz.18.00

Matthieu Delaporte, Alekxandre de la Patteliere
„IMIĘ”
8 grudnia 2017 r., cena biletu: 95 zł
godz.17.00


godz.19.30

Należność za bilety wpłacę (zaznaczyć właściwe pole):



 gotówką w kasie




Na rachunek bankowy Tarnobrzeskiego Domu Kultury w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury: PKO S.A. I Oddział w Tarnobrzegu  nr konta: 79124027441111000039909710, przy czym jeżeli zapłata nie zostanie dokonana, TDK ma prawo obciążyć równowartością niewykupionych biletów zamawiającego. Bilety należy odebrać do  17 .XI.2017 r.!

Upoważniam Tarnobrzeski Dom Kultury do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy:

Miejscowość

Data

Podpis Dyrektora

Dane osoby uprawnionej do kontaktów z Tarnobrzeskim Domem Kultury

Imię i nazwisko

tel./fax

e-mail
Tarnobrzeski Dom Kultury zastrzega sobie prawo do: 
- przyjmowania rezerwacji w miarę wolnych miejsc
- nieprzyjmowania zwrotów biletów 

REZERWACJA BILETÓW dla zakładów pracy  od 6 listopada 2017 r. (poniedziałek) w  godz. 8.00 – 15.00 na specjalnym formularzu.                                                                                                                          
Rezerwacje nadesłane pocztą elektroniczną i faksem nie zostaną zrealizowane!                                 
SPRZEDAŻ BILETÓW dla osób indywidualnych od 10 listopada 2017 r. (piątek) w godz. 8.00 – 17.00  
z wyłączeniem sobót  i niedziel.
ODBIÓR BILETÓW Z REZERWACJI GRUPOWYCH w dniach 13 – 17 listopada 2017 r. w godz. 8.30 – 15.00.
Po tym terminie nieodebrane bilety zostaną przekazane do sprzedaży indywidualnej.
Informacje, rezerwacje i sprzedaż biletów: TDK – Dział Organizacji Imprez, pokój 47, tel. 15 822 21 10, w. 32
Prosimy o wcześniejsze przybycie na spektakl.
TDK nie dysponuje parkingiem dla widzów, wokół budynku jest ograniczona liczba miejsc parkingowych.
Powyższe warunki akceptuję:                                                     
(Imię i nazwisko zamawiającego)      ………………….……………………


