
 

 

 

 

REGULAMIN  

OKREŚLAJĄCY CENY I ZASADY SPRZEDAŻY BILETÓW I ABONAMENTÓW 

NA WYDARZENIA ARTYSTYCZNE ORAZ CENY I ZASADY SPRZEDAŻY 

BILETÓW NA DZIAŁANIA EDUKACYJNE ORGANIZOWANE PRZEZ CENTRUM 

EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ – FILHARMONIĘ GORZOWSKĄ W SEZONIE 

ARTYSTYCZNYM 2021/2022  

 

§ 1 

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

Gorzowskiej (dalej „Filharmonia Gorzowska”)  prowadzona jest: 

1) w siedzibie Filharmonii Gorzowskiej w specjalnie do tego celu przeznaczonej kasie 

biletowej, 

2) poprzez elektroniczny system sprzedaży biletów iKSORIS. 

§ 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 iKSORIS odbywa się za 

pośrednictwem strony www.filharmoniagorzowska.pl. 

3. Prowizja związana z zakupem biletów przez internet wliczona jest w cenę biletu. 

§ 3 

1. Rezerwacja biletów na koncerty i wydarzenia w 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. 

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

telefonicznej.  

7. W ceny biletów wliczony jest  podatek VAT. 

§ 4 

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

1) bilety normalne i ulgowe, 

2) bilety na balkonie, 

3) bilety grupowe dla grup zorganizowanych, 

http://www.filharmoniagorzowska.pl/


4) bilety na Muzyczne Raczkowanie oraz Akademię Juniora, 

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

6) bilety na koncerty familijne i kameralne 

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

wprowadzeniem do sprzedaży biletów na dany koncert. 

3. W przypadku koncertu familijnego 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. Filharmonia Gorzowska wprowadza ofertę abonamentów. 

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

podejmuje Dyrektor Filharmonii Gorzowskiej. 

3. Zakup abonamentów możliwy jest wyłącznie bezpośrednio w kasie. 

4. Filharmonia Gorzowska nie dopuszcza możliwości zwrotu abonamentów. 

§ 8 

1. Faktury VAT wystawiane są: 

- dla osób fizycznych – na podstawie paragonu fiskalnego, najpóźniej w terminie trzech 

miesięcy od daty zakupu, 

- dla podatników VAT lub osób prawnych nie będących podatnikami VAT – po zgłoszeniu 

przed zakupem biletów oraz podaniu numeru NIP. 

2. Wystawienie faktury do paragonu dla podatnika VAT jest możliwe tylko wtedy, gdy na 

paragonie znajduje się NIP nabywcy (art. 106 b ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.). Jeśli podatnik VAT chce 

otrzymać fakturę za zakupione bilety, konieczne jest poinformowanie o tym kasjera przed 

dokonaniem zakupu oraz podanie numeru NIP.  

3. Jeśli na paragonie widnieje numer NIP, faktura może być wystawiona w terminie trzech 

miesięcy od daty zakupu. Jeśli nabywca nie poprosi o wystawienie faktury i nie poda 

numeru NIP, otrzyma paragon za zakup danego biletu bez numeru NIP. Wystawienie 

faktury do paragonu bez numeru NIP dla podatnika VAT nie będzie już później możliwe. 

 

 

§ 9 

 



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

Filharmonię Gorzowską w sali koncertowej, w okresie od dnia  

1 września 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.: 

1) bilet indywidualny normalny - 49,00 zł, 

2) bilet indywidualny ulgowy - 40,00 zł, 

3) bilet na balkonie - 35,00 zł, 

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

biletu na dany koncert. 

1.1. Ustala się cenę biletu na koncerty oratoryjne w dniach: 17.12.2021, 08.04.2022 

w następujących wariantach: 

1) bilet indywidualny normalny – 65,00 zł 

2) bilet indywidualny ulgowy – 55,00 zł 

3) bilet na balkonie – 45,00 zł. 

1.2. Ustala się cenę biletu na koncerty karnawałowe w dniach 7 i 8.01.2022 

w następujących wariantach: 

1) bilet indywidualny normalny – 85,00 zł 

2) bilet indywidualny ulgowy  - 75,00 zł 

3) bilet na balkonie – 55,00 zł 

1.3. Ustala się cenę biletu na koncert na zakończenie sezonu 2021/2022 w dniu 

24.06.2022 w następujących wariantach: 

1) bilet indywidualny normalny – 70,00 zł 

2) bilet indywidualny ulgowy  - 60,00 zł 

3) bilet na balkonie – 50,00 zł 

1.4. Ustala się cenę biletu na koncert symfoniczny w dniu 27.05.2022 w następujących 

wariantach: 

1) bilet indywidualny normalny – 60,00 zł 

2) bilet indywidualny ulgowy  - 50,00 zł 

3) bilet na balkonie – 40,00 zł 

1.5. Ustala się cenę biletu na koncert symfoniczny w dniu 22.04.2022 w następujących 

wariantach: 

1) bilet indywidualny normalny – 80,00 zł 

2) bilet indywidualny ulgowy  - 70,00 zł 

3) bilet na balkonie – 60,00 zł 

1.6. Ustala się cenę biletu na Galę Sylwestrową w dniu 31.12.2021 w wysokości 180,00 

zł. 

1.7. Ustala się cenę biletu na koncert light w dniu 20.03.2022 w następujących 

wariantach: 

1) bilet indywidualny ulgowy – 35,00 zł 

2) bilet indywidualny normalny – 50,00 zł 

 

 

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

Filharmonię Gorzowską, w okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.: 

1) bilet indywidualny ulgowy dla dzieci do lat 16 – 20,00 zł, 



2) bilet indywidualny normalny dla rodzica / opiekuna - 25,00 zł, 

3) bilet indywidualny normalny - 35,00 zł, 

4) bilet rodzinny – 120,00 zł. 

 

2.1. Ustala się cenę biletu wstępu na koncerty familijne: „Księga Dżungli” w dniu 

20.02.2022, „Dźwiękogród” 08.05.2022 oraz na Operę „Salija” w dniu 19 

i 20.11.2021 w następujących wariantach: 

1) bilet indywidualny ulgowy – 30,00 zł 

2) bilet indywidualny normalny – 40,00 zł 

3) bilet rodzinny – 160,00 zł. 

3. Bilet rodzinny na koncerty familijne organizowane przez Filharmonię Gorzowską 

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 Filharmonię 

Gorzowską w Sali kameralnej, w okresie od dnia 1 września 20121 r.  do dnia 31 sierpnia 

2022 r., w kwocie  

1) 30,00 zł 

2) 25,00 zł – za okazaniem KARTY SENIORA oraz dla osób, które ukończyły 60 lat, a 

są spoza miasta Gorzowa Wlkp. 

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

Filharmonię Gorzowską w Sali kameralnej, w okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 

sierpnia 2022 r., w kwocie:  

1) bilet indywidualny normalny dla rodzica / opiekuna - 20,00 zł, 

2) bilet indywidualny ulgowy dla dzieci do lat 4 – 10,00 zł, 

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

Filharmonię Gorzowską w Sali kameralnej, w okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 

sierpnia 2022 r., w kwocie: 

1) bilet indywidualny ulgowy dla dzieci – 25,00 zł; 

7. Ustala się wysokość cen biletów wstępu na Akademię muzyki organizowaną przez  

Filharmonię Gorzowską w Sali kameralnej/Sali koncertowej, w okresie od dnia 1 września 

2021 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r., w kwocie 15,00 zł. Do bezpłatnego wstępu na 

Akademię muzyki 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 Filharmonię Gorzowską w okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 sierpnia 

2022 r., w kwocie: 

1) bilet indywidualny ulgowy dla ucznia 10,00 zł, 

2) bilet indywidualny dla pozostałych uczestników 15,00 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 Filharmonię Gorzowską w 

kwocie: 

     1) bilet indywidualny ulgowy dla ucznia 10 zł, 

     2) bilet indywidualny dla jednego rodzica/opiekuna 20 zł. 

Ceny powyższe dotyczą wyłącznie koncertów dostępnych w sprzedaży w regularnej cenie 

49,00 zł za bilet (słownie czterdzieści dziewięć zł 00/100). 

10. Ustala się wysokość cen biletów dla posiadaczy KARTY SENIORA ze zniżką 10% 

od ceny biletu ulgowego na koncerty organizowane przez Filharmonię Gorzowską, 

z wyłączeniem koncertów familijnych, kameralnych, Opery „Salija”, Gali Sylwestrowej 

31.12.2021, koncertów organizowanych w ramach VIII Festiwalu Muzyki Współczesnej 

im. Wojciecha Kilara, koncertu na Zakończenie sezonu artystycznego 2021/2022. 

 

§ 10 

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.  

 

§ 11 

1. Ustala się możliwość zakupu abonamentów na wstawione do sprzedaży koncerty 

organizowane przez  Filharmonię Gorzowską, przy czym przez abonament rozumie się 

zakup dla jednej osoby co najmniej 3 biletów na 3 różne koncerty symfoniczne 

z wyłączeniem koncertów organizowanych w ramach VIII Festiwalu Muzyki 

Współczesnej im. Wojciecha Kilara. 

2. Cena abonamentu uzależniona jest od rodzaju i ilości wybranych koncertów i zawsze 

uwzględnia 15 % rabatu. 

3. Ustala się termin rozpoczęcia sprzedaży biletów i abonamentów na dzień 14 września 

2021 r. 

4. Posiadacze abonamentów oraz ci, którzy zakupią 3 bilety dla jednej osoby na 3 różne 

koncerty kameralne lub 2 bilety na 2 różne koncerty familijne organizowane przez  

Filharmonię Gorzowską mogą otrzymać KARTĘ PARKINGOWĄ. 

5. KARTA PARKINGOWA uprawnia do korzystania z dwupoziomowego parkingu przy 

CEA – Filharmonii Gorzowskiej w czasie od pół godziny przed rozpoczęciem koncertu 

do pół godziny po jego zakończeniu. Karta parkingowa wydawana jest przy zakupie 

biletów.  

 

§ 12 

1. Filharmonia Gorzowska prowadzi sprzedaż biletów dla grup zorganizowanych, o 

których mowa w § 5 ust. 1, 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, Opery 

„Salija”, koncertu na Zakończenie Sezonu Artystycznego 2021/2022, „Galę 

Sylwestrową” 31 grudnia 2021 r. oraz koncertów organizowanych w ramach VIII 

Festiwalu Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara. 

 

§ 13 

Do bezpłatnego wstępu na koncerty, o których mowa w § 9, 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. 

§ 14 

Ze względów promocyjnych i/ lub społecznych, decyzją Dyrektora CEA – Filharmonii 

Gorzowskiej, może zostać ustanowiona pula bezpłatnych biletów lub inna cena biletów niż 

określona w przepisach niniejszego Regulaminu. 

 

 

 

§ 15 

Inna cena biletów niż określona w przepisach niniejszego Regulaminu może zostać 

ustanowiona w oparciu o obowiązujące porozumienia i umowy. 

 

§ 16 

Ulgi na zakup biletów nie łączą się. 

 


