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Dział Organizacji Widowni
Aktualne informacje o repertuarze i biletach

Godziny pracy kasy:
poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Dane konta
bankowego

W dniu koncertów i spektakli na 2 godziny
przed wydarzeniem.

Informujemy, że w dniach 18.07.2022 12.08.2022 Kasa Zespołu "Mazowsze"
będzie nieczynna.

Bank PKO BP o/Pruszków
ul. Wojska Polskiego 42
05-800 Pruszków
83 1020 1026 0000 1802

Kasa Zespołu "Mazowsze"

0234 6930

tel: +48 22 208 82 00 / +48 22 208 82 01
e-mail: rezerwacja@mazowsze.waw.pl

Bardzo prosimy o kontakt w godzinach
pracy kasy.
Paulina Trusiak
Specjalista ds. sprzedaży / kasjer
tel. 605 501 705
tel: +48 22 208 82 00

paulina.trusiak@mazowsze.waw.pl

W tytule przelewu prosimy
wpisać swoje imię
i nazwisko, datę
wydarzenia oraz ilość
biletów, za które Państwo
płacą.

Paulina Szymańska
Specjalista ds. sprzedaży / kasjer
tel. 509 000 640
tel: +48 22 208 82 01

paulina.szymanska@mazowsze.waw.pl

Ważne informacje dotyczące zakupu
biletów
System Biletowy on-line umożliwia zakup jednorazowo maksymalnie 8
biletów. W przypadku większych zamówień prosimy o kontakt telefoniczny
z KASĄ.

Do biletu zakupionego on-line automatycznie
doliczana jest opłata systemowa wysokości:
1. Do biletu o wartości od 1zł do 19zł
włącznie – 1 zł brutto
2. Do biletu o wartości od 20zł do 40zł –
2 zł brutto
3. Do biletu o wartości od 41zł do 60zł –
3 zł brutto
4. Do biletu o wartości od 61zł do 80zł –
4 zł brutto
5. Do biletu o wartości od 81zł do 100zł
– 5 zł brutto
6. Do biletu o wartości od 101zł do
120zł – 6 zł brutto
UWAGA !!! W przypadku zakupu biletów za
pośrednictwem Kasy lub przy wpłacie na
konto PZLPiT „Mazowsze” wartość biletu
widoczną on-line należy pomniejszyć o opłaty
systemowe.

Bilety ulgowe
Przy zakupie biletów online nie ma możliwości zakupu biletów
ulgowych - dostępne są tylko w kasie Zespołu "Mazowsze".
Bilety ulgowe przysługują tylko na koncerty Zespołu „Mazowsze”
oraz wybrane spektakle uczniom, studentom, emerytom
i rencistom. Bilety ulgowe są o 10 % tańsze, niż bilety normalne.
Osoby posiadające bilety zniżkowe mogą zostać poproszone
o pokazanie legitymacji uprawniającej do zniżki przy wejściu na
widownię.

WKD i KM na koncerty zespołu ,,
Mazowsze"
Bilet na koncert lub spektakl zespołu ,,Mazowsze" (wystawiony
w kasie zespołu "Mazowsze"), odbywający się w Sali Widowiskowej
zespołu ,,Mazowsze", uprawnia do bezpłatnego przejazdu
pociągiem WKD na koncert/spektakl, z miejsca zamieszkania do
Otrębus i z powrotem.
Promocja ważna jest na dwie godziny przed i po przedstawieniu.
Na podstawie biletu na spektakl/koncert można odbyć podróż
pociągiem WKD jeden raz do Otrębus i jeden raz z powrotem.
Podczas kontroli biletowej należy okazać bilet na koncert/spektakl
zespołu,, Mazowsze" (wystawiony przez "Mazowsze") odbywający
się w Sali Widowiskowej zespołu.

Na podstawie okazania ważnego biletu Kolei Mazowieckich można
kupić bilet na wybrany koncert zespołu ,,Mazowsze” w Sali
Widowiskowej zespołu ,, Mazowsze" w Otrębusach z 20% zniżką (z
wyłączeniem koncertów edukacyjnych):

1.

Zniżka na dany bilet obowiązuje do 30 dni od daty upływu

ważności danego biletu.
2.

Jeden bilet kolejowy upoważnia do kupna jednego biletu na

koncert.
Warunkiem uzyskania zniżki przy zakupie biletu jest okazanie:
a) biletu na pociąg Spółki KM, zakupionego w czasie trwania Akcji
promocyjnej
b) Karty Mazowieckiej wraz z paragonem, stanowiącym dowód
doładowania Karty Mazowieckiej w czasie trwania Akcji promocyjnej
c) dowodu zakupu biletu na pociąg Spółki KM w systemie SkyCash.
Akcja promocyjna obowiązuje do 31 grudnia 2022r.
Szczegółowe informacje oraz regulamin promocji dostępne są w kasie
zespołu ,,Mazowsze” oraz na stronie:
dokultury.mazowieckie.com.pl

