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

 

 

 
 
  

Dane szkoły rezerwującej audycję 
 
 

FORMULARZ REZERWACJI BILETÓW NA AUDYCJE EDUKACYJNE 2021-2022 
Tytuł audycji: Data audycji: 

Godzina audycji: 

Ilość biletów razem: Liczba dzieci: Liczba opiekunów: 

 
 

Data dokonania płatności za bilety: ………………………………………………… 
 
Forma płatności za bilety (niewłaściwe skreślić): 
Gotówka w kasie biletowej Filharmonii/Przelew na rachunek bankowy Filharmonii: PKO Bank Polski 51 1020 
3147 0000 8902 0095 3174  
 
 
Faktura (niewłaściwe skreślić):   TAK/NIE  
 
Dane do faktury (nazwa instytucji, adres, NIP): 
……….…..………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……….…..………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………..………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Imię i nazwisko, adres e-mail oraz bezpośredni telefon osoby organizującej wyjście/wyjazd do 
Filharmonii: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem sprzedaży i rezerwacji biletów Filharmonii im.  
H. Wieniawskiego w Lublinie. 
 
………………………………………………………………………………………… 
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 

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

 

 



 
Rezerwację biletów grupowych na audycje edukacyjne należy zgłosić telefonicznie pod numerem:  
(81) 531-51-12 / (81) 531-51-18, a następnie potwierdzić pisemnie na bieżącym formularzu. 
Wypełniony formularz należy wysłać na adres e-mail: edukacja@filharmonialubelska.pl, najpóźniej do 5 
dni od dokonania rezerwacji. 
 
Liczbę zarezerwowanych miejsc należy potwierdzić mailowo lub telefonicznie najpóźniej 7 dni przed 
audycją. W przypadku braku potwierdzenia w wyznaczonym terminie rezerwacja zostaje automatycznie 
anulowana. 
 
Zmianę ilości zarezerwowanych miejsc należy zgłosić telefonicznie lub mailowo najpóźniej 7 dni przed 
audycją. 
 
Płatności za zarezerwowane miejsca należy dokonać najpóźniej na 4 dni przed daną audycją. Brak 
wykupienia zarezerwowanych biletów w tym czasie, bez wcześniejszej zmiany rezerwacji lub jej 
anulowania, skutkować będzie automatycznym anulowaniem rezerwacji. 
 
Rezerwacja: 
tel.: (81) 531-51-12 / (81) 531-51-18 
mail: edukacja@filharmonialubelska.pl  
 
 
W przypadku rezerwacji obejmującej więcej niż jedną klasę z danej szkoły prosimy o dodatkowe 
informacje: 
 

Lp. Klasa Imię i nazwisko wychowawcy 
Telefon kontaktowy 

do wychowawcy 
Liczba 
dzieci 

Liczba 
opiekunów 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, póz. 883 ze zm.) wyrażam 
zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Filharmonię im. H. Wieniawskiego w Lublinie, ul. 
M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-029 Lublin, w celach realizacji niniejszego zamówienia oraz na potrzeby statystyczne 
i marketingowe ww. Administratora. Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści moich 
danych, ich poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania oraz dobrowolności podania danych osobowych. 
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