
REZERWACJA I SPRZEDAŻ BILETÓW

Bilety można zakupić w kasie Filharmonii lub on-line na stronie internetowej:

UWAGA: Brak biletów w sprzedaży internetowej nie jest jednoznaczny z brakiem biletów 
na dany koncert w kasie biletowej!

POSIADACZ BILETU ZOBOWIĄZANY JEST DO:

-  zajmowania miejsca zgodnie z oznaczeniem na bilecie, bądź w sytuacjach wyjątkowych 
na wskazanym miejscu przez pracownika filharmonii.

-  okazywania biletu do kontroli przy wejściu na salę koncertową, a także po zajęciu 
miejsca.

-  zakupu biletów prosimy dokonywać najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem koncertu.

-  spóźnieni widzowie będą mogli wejść do sali koncertowej wyłącznie w przerwie 
lub w momencie wskazanym przez Organizatora koncertu.

CENY BILETÓW:

Bilety na koncerty PFSB im. Wojciecha Kilara sprzedawane są w cenie określonej decyzją 
Dyrektora PFSB im. Wojciecha Kilara. Informacje na temat cen znajdą Państwo na stronie 
PFSB im. Wojciecha Kilara w zakładce repertuar przy każdym wydarzeniu.

REZERWACJA BILETÓW:

Rezerwacji biletów można dokonać telefonicznie lub mailowo poprzez adres: 
impresariat@sinfoniabaltica.pl. Rezerwacja dokonana drogą mailową ważna jest tylko po 
otrzymaniu pocztą zwrotną potwierdzenia.

Termin wykupienia biletów jest określany w trakcie rezerwacji. Zarezerwowane bilety, które
nie będą opłacone do tego czasu, zostaną automatycznie unieważnione przez system bez
powiadomienia o tym fakcie klienta.

ULGI:

Do nabycia biletów ulgowych uprawnieni są:

-emeryci i renciści

- młodzież ucząca się (do 26 roku życia),

- posiadacze kart "Z Biblioteką do Kultury", "Fundacja PROGRESJA", "Koty za Pło-
ty", "Familijny Słupsk", "Karta Seniora", "ZniŻAK", "Miejsce przyjazne seniorom" 
uprawnieni są do ulg szczegółowo określonych w regulaminach tych kart.

mailto:impresariat@sinfoniabaltica.pl


Do nabycia biletów zbiorowych uprawnieni są:

- grupy zorganizowane powyżej 15 osób,

- osoba niepełnosprawna oraz jej opiekun.

Informujemy, że nie każdy koncert objęty jest uprawnieniem do zakupu biletu zbiorowego!

Do bezpłatnego wstępu na koncerty uprawnieni są:

- dzieci do lat 3, niezajmujące samodzielnego miejsca,

- opiekunowie grupy zorganizowanej - jeden na 15 osób,

- opiekunowie grupy dzieci (koncerty edukacyjne).

Powyżej wymienieni zobowiązani są do okazywania legitymacji lub innego uprawniającego
do zniżki dokumentu przy zakupie biletu oraz na każde żądanie odpowiednich służb 
pracowniczych instytucji.

PŁATNOŚCI:

Akceptowane formy płatności: gotówka, karty płatnicze, przelew.

Za zarezerwowane bilety można zapłacić w uzgodnionym terminie również przelewem 
na konto bankowe:

m Bank SA 79 1140 1153 0000 2182 8900 1001 w  tytule przelewu prosimy o wpisanie 
nazwiska (bądź nazwy instytucji), na które została założona rezerwacja oraz daty i tytułu 
koncertu. Opłacone w ten sposób bilety można odebrać w kasie biletowej PFSB 
im. Wojciecha Kilara również bezpośrednio przed wydarzeniem.

Klienci indywidualni mogą odebrać bilety opłacone przelewem za okazaniem dokumentu 
tożsamości lub potwierdzenia przelewu. Klienci instytucjonalni powinni okazać 
potwierdzenie przelewu lub upoważnienie do odbioru biletów wystawione przez daną 
instytucję.

Na wydarzenia gościnne obowiązuje płatność tylko GOTÓWKĄ.

FAKTURY:

Faktury wystawiane są tylko na podstawie paragonu fiskalnego. Wystawienie faktury dla 
podmiotu gospodarczego, bądź osoby prowadzącej działalność gospodarczą, możliwe jest
po poinformowaniu o tym fakcie przed dokonaniem zakupu.

ZWROTY:

W trakcie dyżuru  przed koncertem kasa Filharmonii nie przyjmuje zwrotów biletów oraz 
nie realizuje wystawiania faktur.

Zwroty biletów na Koncerty Orkiestry PFSB im. Wojciecha Kilara przyjmowane są 
DO 2 DNI ROBOCZYCH PRZED KONCERTEM! po okazaniu biletu wraz z paragonem 
fiskalnym lub fakturą.



W przypadku odwołania koncertu, zmiany wykonawcy lub programu koncertu, zmiany daty
i miejsca koncertu, nabywcy przysługuje prawo zwrotu biletu. Filharmonia zwraca nabywcy
kwotę na jaką opiewał bilet, pod warunkiem zwrotu biletu wraz z paragonem fiskalnym lub 
fakturą VAT, stanowiący dowód zakupu. Poza zwrotem wartości biletu Filharmonia nie 
będzie zobowiązana do żadnej rekompensaty oraz odszkodowania wobec nabywcy.

Filharmonia dokonuje zwrotu w takiej formie w jakiej zakup został  dokonany (gotówka, 
karta płatnicza, przelew).

Zwroty biletów  na wydarzenia gościnne nie są przyjmowane!

Wyjątkiem jest odwołanie wydarzenia przez organizatora, wówczas zwroty dokonywane 
są na podstawie biletu wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą.

UWAGA!

Przed rozpoczęciem koncertu prosimy o wyłączanie telefonów komórkowych, zegarków 
i innych urządzeń emitujących sygnały dźwiękowe.

W Filharmonii obowiązuje całkowity zakaz fotografowania oraz rejestracji dźwięku i obrazu
przez osoby do tego nieupoważnione.

Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara zastrzega sobie prawo do 
zmian.


