
Szanowni Państwo,

Poznań, dn.

Telefon:

Aktualnie posiadany karnet:

Jak co roku, w sezonie 2020/21 Filharmonia Poznańska planuje przygotować Państwu muzyczne wieczory

w ramach Koncertów Poznańskich . Zainteresowanych nabyciem karnetów na te koncerty prosimy

o wypełninienie poniższego zamówienia i przekazanie na adres: rezerwacje@filharmoniapoznanska.pl

najpóźniej do dnia 30.06.2020.

Imię:

ZAMÓWIENIE NA KARNETY KP W SEZONIE 2020/21

Niniejszym zamawiam:

…………

Administratorem danych zawartych w niniejszym zamówieniu jest Filharmonia Poznańska. Dane te będą przetwarzane w procesie sprzedaży karnetów i biletów 

oraz w procesie obsługi publiczności w trakcie sezonu artystycznego, w tym również - o ile zajdzie taka konieczność - do kontaktu bezpośredniego. Możemy je 

także przetwarzać w celu przekazania informacji o organizowanych przez Filharmonię wydarzeniach artystycznych. Pełna informacja dotycząca bezpieczeństwa 

Państwa danych osobowych oraz praw wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

danych osób fizycznych, znajduje sie na stronie www.filharmoniapoznanska.pl                                                                                                                                                                                                                                                     

Zapoznałem (-łam) się z niniejszą infomacją i zgadzam się na przetwarzanie ww. danych w celach opisanych wyżej.

…………

…………

podpis

rząd:

sztuk karnetów VIP w cenie 240 zł.

miejsce:

Nazwisko:

sztuk karnetów II m. w cenie 180 zł.

sztuk karnetów I m. w cenie 200 zł.

   Tak jak w ubiegłych latach pierwszeństwo zakupu mają osoby, które aktualnie posiadają karnet i chcą 

kontynuować swój udział w tych koncertach w nowym sezonie. Filharmonia zastrzega sobie jednak prawo do 

zmiany dotychczasowych miejsc.
   Planujemy, że karnety będą do odbioru w kasie Filharmonii Poznańskiej od 13 do 23.09.2020. Po tym 

terminie rezerwacja przepadnie i zostanie ona zaproponowana osobom z listy rezerwowej. Zakładamy również, 

że pierwszy koncert w nowym sezonie odbędzie się w sobotę, 3.10.2020 o godz. 18.00.
   UWAGA! Z uwagi na sytuację epidemiologiczną Filharmonia w tym momencie nie jest w stanie 

zagwarantować realizacji sprzedaży karnetów i rozpoczęcia cyklu Koncertów Poznańskich  w terminach 

zawartych w tym zamówieniu. O wszelkich zmianach będziemy wtedy informować w AKTUALNOŚCIACH 

na stronie internetowej: www.filharmoniapoznanska.pl


