
REGULAMIN 

1. Punkty sprzedaży biletów na wszystkie koncerty Płockiej Orkiestry Symfonicznej: 

 Kasa biletowa Płockiej Orkiestry Symfonicznej ul. Bielska 9/11, tel. +48 24 364 10 85, 

czynna 

Poniedziałek 10:00 - 17:00 

Wtorek 10:00 - 15:30 

Środa  10:00 - 15:30 

Czwartek 10:00 - 17:00 

Piątek  10:00 - 15:00 

 Państwowa Szkoła Muzyczna ul. Kolegialna 23, tylko i wyłącznie 30 minut przed 

koncertem. 

2. Ceny podstawowe biletów: 

 30-35 zł - bilety normalne 

 15-20 zł - wejściówki. 

3. Sprzedaż karnetów odbywa się na następujące okresy: wrzesień - grudzień, styczeń - 

marzec, kwiecień - czerwiec. Zakup karnetu gwarantuje stałe miejsce na sali koncertowej 

w danym okresie. Rezerwacji karnetów można dokonać telefonicznie lub osobiście w 

kasie POS. 

4. Kasa rozpoczyna rezerwację biletów na około trzy tygodnie przed planowanym terminem 

koncertu. 

5. Rezerwacji można dokonywać: 

 osobiście w kasie 

 telefonicznie 

 ze strony internetowej www.orkiestraplock.pl 

6. Zarezerwowane bilety należy odebrać najpóźniej na jeden tydzień przed planowanym 

terminem koncertu (o ile nie zostanie wyznaczony inny termin). Po tym terminie 

rezerwacja traci ważność. 

7. Zakup wejściówki nie gwarantuje miejsca siedzącego na sali. 

8. Cena biletów może być wyższa lub niższa od podstawowej. W przypadku odwołania 

koncertu Orkiestra zwraca należność za bilety w ciągu jednego tygodnia od daty 

odwołanego koncertu na podstawie dowodu zakupu. 

9. W razie rezygnacji z uczestnictwa w koncercie Orkiestra nie przyjmuje zakupionych 

biletów do zwrotu. 

10. W sprawie rezerwacji grupowych prosimy o kontakt telefoniczny, dokonują ich konkretne 

osoby kontaktowe. Rezerwacje grupowe należy opłacać do 2 tygodni przed koncertem (o 

ile nie zostanie wyznaczony inny termin). Do zakupu biletów grupowych uprawnione są 

grupy liczące nie mniej niż 20 członków. 

11. Orkiestra dokłada starań, aby wszystkie koncerty rozpoczynały się punktualnie. Osoby 

spóźnione mogą wejść na salę tylko w przerwie między utworami, za zgodą obsługi sali - 

zajmując najbliższe wskazane wolne miejsca. Obsługa Widowni POS ma prawo odmówić 

http://www.orkiestraplock.pl/


osobie spóźnionej wejścia na widownię po rozpoczęciu wydarzenia. Zwrot należności za 

bilet w takim wypadku nie przysługuje.  

 

12. Podczas koncertu uprasza się o ciszę i powstrzymywanie się od rozmów. 

 

13. . Za dzieci podczas koncertu odpowiedzialni są rodzice/opiekunowie. 

14. W sali koncertowej obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych. 

15. Nagrywanie, fotografowanie i filmowanie jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą dyrekcji 

Orkiestry. 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty programowej i do udziału w 

koncertach Płockiej Orkiestry Symfonicznej! 

 


