REGULAMIN PROJEKTU „PRZYJACIEL TEATRU 6.PIĘTRO”
(dalej zwany: „Regulaminem”)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Regulamin określa prawne i techniczne warunki przystąpienia do projektu pod nazwą „Przyjaciel
Teatru 6. piętro” (dalej: „Projekt”), zasady świadczenia i korzystania z pakietów oferowanych
w ramach Projektu, prawa i obowiązki uczestników Projektu, a także prawa, obowiązki i zakres
odpowiedzialności Organizatora.
1.2 W ramach Projektu uczestnik ma możliwość zakupu od Organizatora, na okres 12 miesięcy,
pakietu, zawierającego usługi i produkty związane z działalnością Teatru 6. piętro, zgodnie z
definicjami poszczególnych pakietów zawartymi w Regulaminie (dalej: „Pakiet”).
1.3 Organizator Projektu – organizatorem projektu jest spółka Ż&K Proskene Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą
w Warszawie (00-901), Pl. Defilad 1 lok. 604, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000318990,
posiadająca numer ewidencji podatkowej NIP 113-27-48-701, REGON 141677963, (dalej:
„Organizator”), adres poczty elektronicznej: przyjaciel@teatr6pietro.pl. Organizator jest
właścicielem Teatru 6. piętro.
1.4 Projekt jest realizowany na stronie www.teatr6pietro.pl/przyjaciel.
1.5 Projekt jest realizowany od 15 sierpnia 2019 roku przez czas nieograniczony. Jeżeli Organizator
zrezygnuje z dalszej implementacji Projektu, dotychczas zakupione Pakiety są ważne i obowiązują
do czasu zakończenia ich trwania.
1.6 Treść Regulaminu jest dostępna na stronie: www.teatr6pietro.pl/przyjaciel

§ 2. ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
2.1. Uczestnikami Projektu mogą być wszystkie osoby fizyczne, które w dniu przystąpienia do Projektu
w sposób wskazany w pkt. 2.3. poniżej mają ukończone 18 lat (działające jako konsumenci lub jako
przedsiębiorcy), osoby prawne i inne jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi,
którym ustawa przyznaje zdolność prawną w rozumieniu art. 331 Kodeksu Cywilnego.
2.2. Uczestnikami Projektu nie mogą być pracownicy, współpracownicy i przedstawiciele Organizatora
Projektu oraz pracownicy, współpracownicy i przedstawiciele innych podmiotów biorących
bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Projektu na zlecenie Organizatora.
2.3. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest spełnienie kumulatywnie następujących warunków:
a) wejście na stronę internetową www.teatr6pietro.pl/przyjaciel oraz wybór Pakietu;
b) uzupełnienie formularza zawierającego dane zamawiającego poprzez: podanie nazwy firmy
lub imienia i nazwiska zamawiającego, adresu (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy,
miejscowość), adresu e-mail, podanie adresu do wysyłki gadżetu (miejscowość, kod pocztowy,
ulica, numer domu/lokalu), wskazanie czy zamawiający chce otrzymywać fakturę VAT i oraz
podanie numeru NIP w sytuacji, i jeżeli chce otrzymać taką fakturę;
c) złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacja jego treści;
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d) złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z treścią obowiązku informacyjnego dotyczącego
przetwarzania danych osobowych oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
w celu realizacji umowy, w tym w celu otrzymywania Newslettera;
e) wybranie, z rozwijanego menu dostępnego na stronie, aktora Teatru 6. piętro, który powinien
podpisać swoje zdjęcie;
f) w przypadku Pakietów, w których uczestnik jest uprawniony do otrzymania gadżetu: wybranie,
z rozwijanego menu dostępnego na stronie, gadżetu od Teatru 6. piętro, który chce otrzymać
uczestnik;
g) kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”;
h) dokonanie zapłaty za wybrany Pakiet w sposób i na zasadach wskazanych w pkt. § 5 poniżej.
2.4. Dodatkowo, uczestnik może przed dokonaniem zapłaty za Pakiet lub w terminie późniejszym oraz
w zależności od usług oferowanych w ramach danego Pakietu:
a) umieścić swoje zdjęcie w zakładce „Przyjaciele Teatru 6. piętro” wraz ze złożeniem oświadczenia
o zgodzie na wykorzystanie wizerunku oraz publikację imienia i nazwiska, nicku lub nazwy
firmy, a także prawach autorskich do zdjęcia;
b) wyrazić zgodę na publikację imienia i nazwiska/nicku lub firmy w foyer Teatru 6. piętro pod
adresem Plac Defilad 1/604, 00-901 Warszawa;
c) wyrazić zgodę na publikację imienia i nazwiska/nicku lub firmy w programie teatralnym Teatru
6. piętro wybranym przez Organizatora.
2.5. Złożenie oświadczeń, o których mowa w pkt.2.3. c) i d) oraz 2.4. następuje poprzez zaznaczanie
odpowiedniego okienka w formularzu zgłoszenia.

§ 3. PAKIETY
3.1. W Projekcie przewidzianych jest 8 pakietów, z zastrzeżeniem, że na podstawie niniejszego
Regulaminu uczestnik może przystąpić do pierwszych 7 pakietów, natomiast pakiet 8 można
zakupić w wyniku zawarcia odrębnej umowy z Organizatorem. Każdy Pakiet zawiera listę towarów
i usług, które otrzymuje uczestnik w zamian za zapłatę ustalonej kwoty.
3.2. Wskazane w poszczególnych Pakietach spektakle teatralne, premiery, wernisaże i inne
wydarzenia odnoszą się wyłącznie do zdarzeń odbywających się w Warszawie (tj. nie obejmują
żadnych spektakli i wydarzeń wyjazdowych).
3.3. Pakiety dostępne w ramach Projektu są następujące:
3.3.1. PAKIET MROŻEK – 100 ZŁ / ROK
a) dedykowana linia rezerwacyjna na premierowe spektakle;
b) ekskluzywny newsletter;
c) zdjęcie z dedykowanym autografem od wybranego aktora Teatru 6.piętro;
d) możliwość zamieszczenia zdjęcia uczestnika na stronie internetowej Teatru 6. piętro w
zakładce „Przyjaciel Teatru 6. piętro”;
e) gadżet od Teatru 6.piętro.

3.3.2. PAKIET FREDRO – 500 ZŁ / ROK
a) dedykowana linia rezerwacyjna na premierowe spektakle;
b) ekskluzywny newsletter;
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c) zdjęcie z dedykowanym autografem od wybranego aktora Teatru 6.piętro;
d) możliwość zamieszczenia zdjęcia uczestnika na stronie internetowej Teatru 6. piętro w
zakładce „Przyjaciel Teatru 6. piętro”;
e) gadżet od Teatru 6. Piętro;
f) pierwszeństwo w zakupie do 2 biletów na premiery galowe spektaklów w Teatrze 6.
piętro;
g) publikacja imienia i nazwiska uczestnika w jednym z programów teatralnych w części
„podziękowania”;
h) publikacja imienia i nazwiska uczestnika w foyer Teatru.
3.3.3. PAKIET ALLEN – 1000 ZŁ / ROK
a) dedykowana linia rezerwacyjna na premierowe spektakle;
b) ekskluzywny newsletter;
c) zdjęcie z dedykowanym autografem od wybranego aktora Teatru 6.piętro;
d) możliwość zamieszczenia zdjęcia uczestnika na stronie internetowej Teatru 6. piętro w
zakładce „Przyjaciel Teatru 6. piętro”;
e) gadżet od Teatru 6.piętro.
f) pierwszeństwo w zakupie do 2 biletów na premiery galowe w Teatrze 6. piętro;
g) publikacja imienia i nazwiska uczestnika w jednym z programów teatralnych w części
„podziękowania”;
h) publikacja imienia i nazwiska uczestnika w foyer Teatru;
i) możliwość otrzymania podwójnego zaproszenia na każdą próbę generalną w Teatrze
6.piętro, w ramach limitu dostępnych miejsc;
j) możliwość otrzymania programu teatralnego wraz z autografami twórców.

3.3.4. PAKIET GOGOL – 2000 zł / rok
a) dedykowana linia rezerwacyjna na premierowe spektakle;
b) ekskluzywny newsletter;
c) zdjęcie z dedykowanym autografem od wybranego aktora Teatru 6.piętro;
d) możliwość zamieszczenia zdjęcia uczestnika na stronie internetowej Teatru 6. piętro w
zakładce „Przyjaciel Teatru 6. piętro”;
e) gadżet od Teatru 6.piętro;
f) pierwszeństwo w zakupie do 2 biletów na premiery galowe w Teatrze 6. piętro;
g) publikacja imienia i nazwiska uczestnika w jednym z programów teatralnych w części
„podziękowania”;
h) publikacja imienia i nazwiska uczestnika w foyer Teatru;
i) możliwość otrzymania podwójnego zaproszenia na każdą próbę generalną w Teatrze
6.piętro, w ramach limitu dostępnych miejsc;
j) możliwość otrzymania podwójnego zaproszenia na każdy wernisaż organizowany
w Teatrze 6.piętro w ramach cyklu Sztuka na 6 wraz z dwiema lampkami wina, w
ramach limitu dostępnych miejsc;
k) możliwość zakupu biletów do Teatru 6.piętro na preferencyjnych warunkach tj. do
15 % zniżki na wybrane spektakle ze specjalnej oferty wraz z programem teatralnym;
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l)

Paczka-Niespodzianka.

3.3.5. PAKIET CZECHOW – 5000 ZŁ / ROK
a) dedykowana linia rezerwacyjna na premierowe spektakle;
b) ekskluzywny newsletter;
c) zdjęcie z dedykowanym autografem od wybranego aktora Teatru 6.piętro;
d) możliwość zamieszczenia zdjęcia uczestnika na stronie internetowej Teatru 6. piętro w
zakładce „Przyjaciel Teatru 6. piętro”;
e) gadżet od Teatru 6.piętro;
f) pierwszeństwo w zakupie do 2 biletów na premiery galowe w Teatrze 6. piętro;
g) publikacja imienia i nazwiska uczestnika w jednym z programów teatralnych w części
„podziękowania”;
h) publikacja imienia i nazwiska uczestnika w foyer Teatru;
i) możliwość otrzymania podwójnego zaproszenia na każdą próbę generalną w Teatrze
6.piętro, w ramach limitu dostępnych miejsc;
j) możliwość otrzymania podwójnego zaproszenia na każdy wernisaż organizowany
w Teatrze 6.piętro w ramach cyklu Sztuka na 6, wraz z dwiema lampkami wina, w
ramach limitu dostępnych miejsc;
k) możliwość zakupu biletów do Teatru 6.piętro na preferencyjnych warunkach tj. do
20 % zniżki na wybrane spektakle ze specjalnej oferty wraz z programem teatralnym i
dedykacją w programie;
l) Paczka-Niespodzianka;
m) podwójny voucher na dowolny spektakl w Teatrze 6.piętro grany w Warszawie.
3.3.6. PAKIET MOLIER – 10 000 ZŁ / ROK
a) dedykowana linia rezerwacyjna na premierowe spektakle;
b) ekskluzywny newsletter;
c) zdjęcie z dedykowanym autografem od wybranego aktora Teatru 6.piętro;
d) możliwość zamieszczenia zdjęcia uczestnika na stronie internetowej Teatru 6. piętro w
zakładce „Przyjaciel Teatru 6. piętro”;
e) gadżet od Teatru 6.piętro;
f)
pierwszeństwo w zakupie do 2 biletów na premiery galowe w Teatrze 6. piętro;
g) publikacja imienia i nazwiska uczestnika w jednym z programów teatralnych w części
„podziękowania”;
h) publikacja imienia i nazwiska uczestnika w foyer Teatru;
i) możliwość otrzymania podwójnego zaproszenia na każdą próbę generalną w Teatrze
6.piętro, w ramach limitu dostępnych miejsc;
j) możliwość otrzymania podwójnego zaproszenia na każdy wernisaż organizowany
w Teatrze 6.piętro w ramach cyklu Sztuka na 6, wraz z dwiema lampkami wina, w
ramach limitu dostępnych miejsc;
k) możliwość zakupu biletów do Teatru 6.piętro na preferencyjnych warunkach tj. do
20 % zniżki na wybrane spektakle ze specjalnej oferty wraz z programem teatralnym i
dedykacją w programie;
l) Paczka-Niespodzianka;
m) podwójny voucher na dowolny spektakl w Teatrze 6.piętro grany w Warszawie;
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n)
o)
p)

podwójny voucher VIP na dowolny spektakl w Teatrze 6. piętro grany w Warszawie,
wraz z dwiema lampkami wina;
imienne podziękowanie dla uczestnika zamieszczone w programie spektaklu;
podwójne zaproszenie na każdą premierę galową do Teatru 6.piętro i udział w
bankiecie po premierze.

3.3.7. PAKIET SZEKSPIR – 50 000 ZŁ / ROK
a) dedykowana linia rezerwacyjna na premierowe spektakle;
b) ekskluzywny newsletter;
c) zdjęcie z dedykowanym autografem od wybranego aktora Teatru 6.piętro;
d) możliwość zamieszczenia zdjęcia uczestnika na stronie internetowej Teatru 6. piętro w
zakładce „Przyjaciel Teatru 6. piętro”;
e) gadżet od Teatru 6. Piętro;
f) pierwszeństwo w zakupie do 2 biletów na premierę galową;
g) publikacja imienia i nazwiska uczestnika w jednym z programów teatralnych w części
„podziękowania”;
h) publikacja imienia i nazwiska uczestnika w foyer Teatru;
i) możliwość otrzymania podwójnego zaproszenia na każdą próbę generalną w Teatrze
6.piętro, w ramach limitu dostępnych miejsc;
j) możliwość otrzymania podwójnego zaproszenia na każdy wernisaż organizowany
w Teatrze 6. piętro w ramach cyklu Sztuka na 6 wraz z dwiema lampkami wina, w
ramach limitu dostępnych miejsc;
k) możliwość zakupu biletów do Teatru 6.piętro na preferencyjnych warunkach tj. do 20 %
zniżki na wybrane spektakle ze specjalnej oferty wraz z programem teatralnym i
dedykacją w programie;
l) Paczka-Niespodzianka;
m) podwójny voucher na dowolny spektakl w Teatrze 6.piętro grany w Warszawie;
n) podwójny voucher VIP na dowolny spektakl w Teatrze 6. piętro grany w Warszawie,
wraz z dwiema lampkami wina;
o) imienne podziękowanie dla uczestnika zamieszczone w programie spektaklu;
p) podwójne zaproszenie na każdą premierę galową do Teatru 6.piętro i udział w
bankiecie po premierze;
q) fotel podpisany imieniem i nazwiskiem uczestnika w Teatrze 6.piętro;
r) możliwość bezpłatnego jednokrotnego skorzystania z przestrzeni Saloniku VIP;
s) możliwość udziału, wraz z osobą towarzyszącą, w wydarzeniach Teatru 6.piętro
np. uroczystych kolacjach, cocktailach, bankietach;
t) kolacja z dyrekcją Teatru 6.piętro;
u) spektakl z audio dedykacją dla Ciebie i Twoich bliskich wraz z zaproszeniami dla 4 osób.
3.3.8. PAKIET GOMBROWICZ – WYCENA INDYWIDUALNA / OFERTA SZYTA NA MIARĘ
Zasady współpracy w ramach Pakietu Gombrowicz pomiędzy Teatrem 6. piętro a uczestnikiem są
ustalane indywidualnie, w ramach odrębnej umowy. W celu ustalenia warunków należy
skontaktować się z Opiekunem Projektu, w godzinach od 9.00 do 17.00, pod numerem
telefonu 532 462 057. W ramach współpracy, Teatr 6. piętro może m.in. zaoferować
uczestnikowi:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

szkolenie dla pracowników uczestnika zorganizowane na scenie Teatru 6. piętro;
spotkanie z aktorami i Dyrekcją Teatru 6. piętro;
kolacja z Dyrekcją Teatru 6.piętro;
spektakl dedykowany uczestnikowi lub firmie uczestnika;
zamknięty spektakl połączony z bankietem;
zagwarantowanie podwójne zaproszenie na każdą premierę w Teatrze 6.piętro;
spotkania okolicznościowe dla pracowników firmy uczestnika, świąteczne,
rocznicowe z możliwością wykupu biletów i zaproszenia do Saloniku Teatru 6.piętro;
h) mecenat konkretnej premiery;
i) fotel podpisany imieniem i nazwiskiem na widowni Teatru 6. Piętro;
j) mecenat wystawy „Sztuka na 6”;
k) mecenat cyklu spotkań z aktorami;
l) sampling produktu lub usługi uczestnika;
m) inne formy współpracy do ustalenia.

§ 4. REALIZACJA PAKIETÓW
4.1 Pakiety obowiązują przez okres 12 miesięcy od momentu ich zakupu. Poszczególne przywileje
wskazane w pakietach nie podlegają wymianie, zwrotowi, ani zamianie na gotówkę. W razie
niewykorzystania któregokolwiek z przywilejów w okresie obowiązywania Pakietu, przywilej
przepada. Uczestnik nie może domagać się jego realizacji po upływie okresu objętego pakietem, z
zastrzeżeniami przewidzianymi poniżej.
4.2 Dedykowana linia rezerwacyjna na premierowe spektakle
4.2.1. Przywilej uprawnia uczestnika do zakupu biletów na nowe spektakle w Teatrze 6. piętro w
terminie 7 dni przed rozpoczęciem regularnej sprzedaży biletów na te spektakle
(„przedsprzedaż”).
4.2.2. Informacja o planowanej przedsprzedaży zostanie wysłana do uczestnika droga mailową
(newsletterem) i/lub sms-em nie później niż w dniu rozpoczęcia przedsprzedaży.
4.2.3. Każdy uczestnik może zakupić dowolną ilość biletów na spektakl przedpremierowy.
4.2.4. Rezerwacji dokonuje się telefonicznie, poprzez kontakt z Opiekunem Projektu pod
numerem telefonu 532 462 057 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00
albo wysyłając maila na adres przyjaciel@teatr6pietro.pl
4.2.5. Zapłaty za rezerwację dokonuje:
a)
w przypadku rezerwacji telefonicznej: w uzgodnieniu z opiekunem projektu, nie później niż na
dwa dni kalendarzowe przed spektaklem;
b)
w przypadku rezerwacji mailowej: w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od
opiekuna informacji zwrotnej z potwierdzeniem rezerwacji.

4.3 Ekskluzywny newsletter
4.3.1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach
marketingowych w celu otrzymywanie od Teatru 6. piętro newslettera z informacjami
o promocjach, przedsprzedażach oraz premierowych przedstawieniach w Teatrze 6. piętro.
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4.3.2. Uczestnik wyraża zgodę przy zakupie pakietu, poprzez zaznaczanie odpowiedniego okienka
w formularzu zgłoszenia;
4.3.3. Uczestnik może cofnąć zgodę w każdym czasie w trakcie trwania pakietu wysyłając maila na
adres: przyjaciel@teatr6pietro.pl

4.4 Zdjęcie z dedykowanym autografem od wybranego Aktora Teatru 6.piętro:
4.4.1. Przywilej uprawnia uczestnika do otrzymania zdjęcia wybranego aktora Teatru 6. piętro
wraz z dedykowanym autografem dla uczestnika (np. „Dla Adama, Jan Kowalski”).
4.4.2. Przy zakupie pakietu, uczestnik zobowiązany jest do wyboru, z rozwijanego menu
dostępnego na stronie, aktora Teatru 6. piętro, który powinien podpisać swoje zdjęcie.
4.4.3. Uczestnik dodatkowo, w sekcji DANE ZAMAWIAJĄCEGO wskazuje adres do wysyłki gadżetu
oraz zdjęcia na terytorium Polski.
4.4.4. Zdjęcie, zostanie wysłane do uczestnika pocztą na wskazany adres, w terminie 30 dni od
dnia zakupu Pakietu.
4.5 Zamieszczenie zdjęcia na stronie internetowej Teatru 6. piętro, w zakładce PRZYJACIEL Teatru
6.piętro:
4.5.1. Przywilej uprawnia uczestnika do zamieszczenia swojego zdjęcia, podpisanego imieniem i
nazwiskiem/nickiem lub nazwą firmy uczestnika, na stronie Teatru 6. piętro w zakładce
Przyjaciele Teatru Teatrze 6. Piętro.
4.5.2. Zamieszczenie zdjęcia następuje przy zakupie Pakietu, poprzez:
a) załadowanie zdjęcia;
b) wyrażenie zgody na wykorzystanie swojego wizerunku, publikację imienia i
nazwiska/nicku lub firmy na stronie Teatru 6. piętro oraz oświadczenia o posiadanych
prawach autorskich do zdjęcia.
4.5.3. Uczestnik może zamieścić zdjęcie i wyrazić zgody o których mowa w pkt. 4.5.2. powyżej
także w terminie późniejszym, w trakcie obowiązywania pakietu, poprzez wysłanie maila do
opiekun projektu na adres: przyjaciel@teatr6pietro.pl
4.5.4. Uczestnik może cofnąć zgody, o których mowa w pkt. 4.5.2., w każdym czasie w trakcie
trwania pakietu poprzez wysłanie maila do opiekun projektu na adres
przyjaciel@teatr6pietro.pl
4.5.5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy opublikowania zdjęcia, jeżeli będzie ono
sprzeczne z polityką Organizatora, standardami obowiązującymi u Organizatora lub z
zasadami współżycia społecznego - w takiej sytuacji Organizator zwróci się do uczestnika o
przesłanie innego zdjęcia.
4.5.6. Zdjęcie będzie publikowane w trakcie obowiązywania pakietu, chyba że uczestnik wcześniej
wycofa zgodę na jego publikację.
4.6 gadżet od Teatru 6.piętro:
4.6.1. Przywilej uprawnia uczestnika do otrzymania gadżetu, w ramach oferty aktualnie
dostępnej dla danego Pakietu w menu rozwijanym przy zakupie Pakietu.
4.6.2. Przy zakupie Pakietu, uczestnik zobowiązany jest, do wyboru, z rozwijanego menu
dostępnego na stronie, jednego z gadżetów. Dla poszczególnych Pakietów Organizator
przewidział różne rodzaje gadżetów.
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4.6.3. Uczestnik dodatkowo, w sekcji DANE ZAMAWIAJĄCEGO wskazuje adres do wysyłki
gadżetu oraz zdjęcia na terytorium Polski.
4.6.4. Gadżet/gadżet specjalny zostaną wysłane do uczestnika pocztą na wskazany adres, w
terminie 30 dni od dnia zakupu Pakietu.
4.7 Pierwszeństwo w zakupie do 2 biletów na premierę galową
4.7.1. Przywilej uprawnia uczestnika do pierwszeństwa w zakupie 2 biletów na premierę galową
przed rozpoczęciem regularnej sprzedaży na premierę galową (przedsprzedaż).
4.7.2. Informacja zostanie wysłana do uczestnika droga mailową (newsletterem) i/lub sms-em
nie później niż na 7 dni przed datą rozpoczęcia sprzedaży.
4.7.3. Zakupu dokonuje się w sposób wskazany w pkt. 4.2.4. i 4.2.5. powyżej.
4.8 Publikacja nazwiska uczestnika w wybranym programie teatralnym:
4.8.1. Przywilej uprawnia uczestnika do publikacji jego imienia i nazwiska/firmy w wybranym
przez Teatr 6. piętro drukowanym programie teatralnym, w sekcji „ podziękowania”.

4.9 Realizacja voucherów na spektakle w Teatrze 6 piętro grane w Warszawie:
4.10.1. Przywilej uprawnia uczestnika do otrzymania voucherów, w ilości wynikającej z danego
Pakietu.
4.10.2. Vouchery wysyłane są po opłaceniu Pakietu na adres mailowy uczestnika; każdy voucher
oznaczony jest indywidualnym numerem.
4.10.3. Każdy voucher jest ważny przez okres 12 miesięcy od dnia jego otrzymania, przy czym
uczestnik zobowiązany jest dokonać rezerwacji na spektakl odbywający się w przed
upływem tego terminu.
4.10.4. Vouchery obowiązują na spektakle grane przez Teatr 6. piętro w Warszawie. Vouchery nie
obowiązują na miejsca w strefie VIP (poza voucherami VIP), spektakle gościnne oraz
zamknięte, eventy, koncerty oraz premiery galowe w Teatrze 6.piętro. Vouchery nie są
imienne – po ich zamianie na bilet, zgodnie z procedurą poniżej, uczestnik może przekazać
bilet innym osobom nie będącym uczestnikami Projektu.
4.10.5. W celu realizacji przysługującego vouchera, konieczna jest rezerwacja miejsc i wymiana
vouchera na bilety z miejscem.
4.10.6. Rezerwacja biletu na spektakl jest możliwa, jeżeli na termin spektaklu wybrany przez
posiadacza vouchera są dostępne miejsca w dniu dokonania rezerwacji.
4.10.7. Rezerwacji można dokonać dzwoniąc do Biura Sprzedaży i Obsługi Widzów Teatru 6.
Piętro pod nr telefonu opiekuna projektu 532 462 057.
4.10.8. Vouchery oraz uzyskane na ich podstawie bilety nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na
gotówkę.
4.10.9. W przypadku odwołania spektaklu, na który dokonano wymiany vouchera, Teatr 6.piętro
zobowiązuje się do zaproponowania biletów na wybrany przez uczestnika spektakl w
innym terminie lub na inny spektakl wystawiany w Teatrze 6. piętro, po mailowej lub
telefonicznej konsultacji z uczestnikiem.
4.10

Realizacja voucherów VIP wraz z dwiema lampkami wina
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4.11.1. Realizacja voucherów VIP następuje analogicznie do realizacji zwykłych voucherów, z tym
zastrzeżeniem, że uczestnik może wykorzystać voucher na miejsca w strefie VIP, a
otrzymany przez uczestnika bilet (elektroniczny lub tradycyjny) zawiera informacje o
możliwości bezpłatnego odebrania dwóch lampek wina w bufecie Teatru 6. piętro.
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4.11

Skorzystanie z zaproszeń na próby generalne w Teatrze 6.piętro organizowane w Teatrze 6
piętro w Warszawie /wernisaże organizowane w Teatrze 6. Piętro w ramach cyklu Sztuka na
6 wraz z dwiema lampkami wina
4.13.1. Uczestnik jest informowany droga mailową i/lub sms-em o prawie do skorzystania
z zaproszenia na próbę generalną/wernisaż organizowany przez Teatr 6. piętro
w Warszawie („wydarzenie”).
4.13.2. Warunkiem skorzystania z zaproszenia jest przesłanie maila zwrotnego na adres
przyjaciel@teatr6pietro.pl wyrażającego chęć skorzystania z zaproszenia wraz ze
wskazaniem daty wydarzenia. Uczestnik może skorzystać z zaproszenia nie później niż na
48 godzin przed datą i godziną wydarzenia.
4.13.3. Organizator, w ramach liczby miejsc dostępnych na wydarzenia, przydzieli uczestnikom
podwójne zaproszenia na wydarzenia (organizator dysponuje ok. 45 zaproszeniami na
każde z wydarzeń), w kolejności spełnienia przez każdego z nich warunku wskazanego w
pkt. 4.13.2.
4.13.4. Organizator zastrzega, że jeżeli chętnych na udział w wydarzeniu będzie więcej niż miejsc,
część uczestników, którzy najpóźniej zgłoszą chęć udziału w wydarzeniu, może nie
otrzymać zaproszeń.
4.13.5. Organizator poinformuje uczestników mailowo o przyznaniu lub braku przyznania
zaproszenia. W zaproszeniach na wernisaże zostanie wskazane, że uczestnik ma prawo do
otrzymania dwóch lampek wina w bufecie Teatru 6. piętro.
4.13.6. Zaproszenia nie są imienne. Po przydzieleniu zaproszenia uczestnik może je przekazać
osobom trzecim, niebiorącym udziału w programie.
4.13.7. Jeżeli w trakcie trwania Pakietu Organizator nie powiadomi uczestnika o możliwości
wzięcia udziału w próbie generalnej lub wernisażu, z uwagi na to, ze wydarzenia takie nie
będą miały miejsca, Organizator poinformuje uczestnika o najbliższych takich
wydarzeniach mającym miejsce po zakończeniu obowiązywania Pakietu. Powyższe nie
dotyczy sytuacji, gdy uczestnik wyrazi chęć udziału w wydarzeniu i nie skorzysta z
zaproszenia na wydarzenie z uwagi na wyczerpanie limitu zaproszeń.

4.12

realizacja zakupu biletów do Teatru 6.piętro na preferencyjnych warunkach tj. do 15% i 20 %
zniżki (w zależności od pakietu) na wybrane spektakle ze specjalnej oferty wraz z programem
teatralnym oraz dedykacją w programie (w zależności od pakietu)
4.14.1. Uczestnik jest informowany droga mailową (Newsletter) i/lub sms-em o możliwości
zakupu biletów na wybrane spektakle z oferty Teatru 6. piętro ze specjalną zniżką,
określoną w specjalnej ofercie Teatru 6. piętro.
4.14.2. Uczestnik może zakupić do 4 biletów na jeden spektakl, aż do wyczerpania puli biletów
oferowanych do sprzedaży przez Teatr 6. piętro, poprzez kontakt telefoniczny na numer
532 462 057.
4.14.3. Uczestnik otrzymuje program teatralny na zakupiony spektakl. Uczestnik może odebrać
program w dniu spektaklu, w kasie Teatru 6. piętro po okazaniu potwierdzenia zakupu lub
pocztą, po uprzedniej mailowym kontakcie z opiekunem projektu na adres
przyjaciel@teatr6piętro.pl .
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4.14.4. Jeżeli pakiet przewiduje możliwość umieszczenia dedykacji w programie, uczestnik w celu
realizacji przywileju, powinien skontaktować się z Opiekunem Projektu pod numerem
telefonu 532 462 057 lub mailowo na adres przyjaciel@teatr6piętro.pl. Treść dedykacji
oraz miejsce jej publikacji zostanie uzgodnione z uczestnikiem indywidualnie. Organizator
zastrzega, że publikacja dedykacji będzie miała miejsce w programie spektaklu wybranym
przez organizatora – w miarę możliwości w programie którego publikacja nastąpi w
najbliższym czasie, nie zaś w programie spektaklu na który zakupiony został bilet.

4.15. Paczka-Niespodzianka
4.15.1. W trakcie trwania pakietu Uczestnik jednokrotnie otrzyma od Organizatora zestaw
upominków, zawierających między innymi zdjęcia i autografy aktorów Teatru 6. piętro
oraz innych niespodzianek. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego ustalania
zawartości paczki.
4.15.2. Paczka zostanie wysłana na adres uczestnika wskazany formularzu rejestracyjnym. Z
inicjatywy uczestnika, możliwy jest odbiór osobisty w kasie Teatru 6. piętro po uprzednim
mailowym uzgodnieniu odbioru z uczestnikiem.

4.16. Imienne podziękowanie w programie spektaklu:
4.16.1. Przywilej uprawnia uczestnika do złożenia mu (osobie fizycznej lub firmie) pisemnych
podziękowań w wybranym przez Teatr 6. Piętro drukowanym programie teatralnym.
4.16.1 W celu realizacji przywileju, opiekun skontaktuje się uczestnikiem telefonicznie aby
uzgodnić publikację.. Uczestnik zostanie poinformowany o zamieszczeniu jego imienia i
nazwiska droga mailową i/lub sms-em oraz otrzyma pocztą kopię programu teatralnego.
4.17. udział w wydarzeniach Teatru 6.piętro np. uroczystych kolacjach, cocktailach, bankietach
4.17.1. Uczestnik otrzymuje droga mailową zaproszenie uprawniające 2 osoby do udziału w
premierze i bankiecie po premierze lub kolacji/cocktailu/bankiecie etc. (wydarzenie)
4.17.2. Zaproszenie nie jest imienne – uczestnik może je przekazać osobie trzeciej nie będącej
uczestnikiem programu.
4.18. fotel podpisany imieniem i nazwiskiem uczestnika w Teatrze 6.piętro
4.18.1. Jeden z foteli w Teatrze 6. piętro może zostać podpisany imieniem i nazwiskiem lub
firma uczestnika, po mailowej lub telefonicznej konsultacji z uczestnikiem. Fotel wskaże Teatr
6. piętro, uwzględniając życzenia uczestnika w ramach dostępnych miejsc.
4.18.2. W celu realizacji przywileju, uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem
telefonicznie, pod numer telefonu: 532 462 057
4.18.3. Fotel będzie podpisany przez okres 12 miesięcy obowiązywania Pakietu.
4.19. bezpłatne skorzystanie z przestrzeni Saloniku VIP Teatru 6. piętro
4.19.1. Przywilej uprawnia uczestnika do jednokrotnego, nieodpłatnego skorzystania
z przestrzeni Saloniku VIP Teatru 6. Piętro (link: https://teatr6pietro.pl/salonik/), np. w celu
organizacji okolicznościowego wydarzenia, spotkania firmowego, rodzinnego etc.
4.19.2. Skorzystanie z Saloniku jest możliwe po uprzedniej konsultacji i rezerwacji terminu pod
numerem 532 462 057. W trakcie rezerwacji, należy uzgodnić z Organizatorem m.in. liczbę
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osób biorących udział w wydarzeniu oraz zakres godzinowy i charakter wydarzenia. W Saloniku
może przebywać do 30 osób. Salonik może być udostępniony pomiędzy godziną 9.00 i 23.00.
Szczegóły rezerwacji uczestnik i Organizator uzgodnią indywidualnie, mailowo lub
telefonicznie.
4.19.3. Przywilej obejmuje jedynie zwolnienie od opłat za rezerwację przestrzeni Saloniku, nie
obejmuje natomiast cateringu, napojów etc.
4.20. kolacja z dyrekcją Teatru 6.piętro
4.20.1. Przywilej uprawnia uczestnika, oraz wskazane przez niego osoby (maksymalnie 4) do
wzięcia udziału w kolacji z Dyrekcją Teatru 6. piętro tj. z Panem Michałem Żebrowski i Panem
Eugeniuszem Korinem.
4.20.2. Termin kolacji wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Organizatorem, telefonicznie
pod numerem 532 462 057.
4.20.3. Kolację Funduje Organizator. Organizator określa miejsce kolacji.

4.21.

spektakl z audio dedykacja dla Uczestnika i jego bliskich wraz z 4 zaproszeniami na spektakl
4.21.1. Jeden ze Spektakli granych w Teatrze 6. Piętro w Warszawie może być poprzedzony
audio dedykacją dla Uczestnika i /lub jego bliskich. Termin takiego spektaklu, treść i adresaci
dedykacji wymagają wcześniejszego uzgodnienia drogą telefoniczną pod numerem
532 462 057.
4.21.2. Na dedykowany mu spektakl uczestnik może nieodpłatnie zaprosić do 4 osób, po
uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Organizatorem. Organizator wyda uczestnikowi
zaproszenia na spektakl.
§ 5. REALIZACJA PŁATNOŚCI

5.1 Pakiety można opłacić za pośrednictwem kart płatniczych oraz ePrzelewów, bez dodatkowych
dopłat. Podane ceny są cenami brutto zawierającymi 23% podatku VAT..
5.2 Jednorazowo można dokonać zakupu 1 Pakietu
5.3 Płatność kartą płatniczą lub e-przelewem musi być dokonana w ciągu 30 minut od momentu
złożenia zamówienia, po upływie tego czasu zakup zostanie anulowany
5.4 Płatności online obsługuje system PayU S.A.
5.5 Przed podaniem numeru karty płatniczej należy się upewnić, że znajdujecie się Państwo na stronie
serwisu internetowego PayU S.A. oraz, że połączenie jest szyfrowane [adres strony zaczynać się
powinien od https://]. Teatr 6.piętro nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie numeru karty
płatniczej na stronach internetowych. Za bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji odpowiada
firma PayU S.A.. Kontakt telefoniczny +48 61 628 45 05.
5.6 Nie ma możliwości zwrotu lub wymiany zakupionych Pakietów, z zastrzeżeniem ustawowego
prawa do odstąpienia o którym mowa w § 6 poniżej.
5.7 Po zaksięgowaniu wpłaty, bądź pozytywnej autoryzacji płatności kartą Pakiety zostaną wysłane na
wskazany adres mailowy.
5.8 Uczestnik, kupując Pakiet, może otrzymać Fakturę potwierdzającą zakup klikając w odpowiednie
okienko przy zakupie Pakietu.
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§ 6. REKLAMACJE I PRAWO ODSTĄPIENIA
6.1. Uczestnik będący konsumentem ma prawo, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy poprzez
dokonanie płatności za Pakiet, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia
kosztów.
6.2. Prawo odstąpienia wskazane w pkt. 6.1. powyżej wykonuje się poprzez złożenie oświadczenia o
odstąpieniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie może
być złożone pisemnie listem poleconym wysłanym na adres organizatora lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres przyjaciel@teatr6piętro.pl.. Dla zachowania terminu, o którym
mowa w pkt. 6.1. powyżej,wystarczające jest złożenie oświadczenia przed jego terminem.
6.3. Organizator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane
przez niego płatności.
6.4. Uczestnik ma obowiązek zwrócić Organizatorowi otrzymane przez niego rzeczy (gadżet/gadżet
specjalny/zdjęcie) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od
umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Organizator, z
chwilą odstąpienia konsumenta od umowy anuluje wszystkie przyznane mu, a niewykorzystane,
vouchery, zaproszenia, przywileje.
6.5. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
6.6. Wszelkie reklamacje związane z realizacją Pakietów uczestnik powinien niezwłocznie zgłosić w
formie mailowej na adres przyjaciel@teatr6piętro.pl, wskazując szczegółowo zaistniały problem.
Organizator jest zobowiązany udzielić Uczestnikowi mailowo odpowiedzi na reklamację nie
później niż w terminie 30 dni.

§ 7. DANE OSOBOWE
7.1. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Projektu odbywa się zgodnie z Ustawą z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24; dalej: „Ustawa”)
oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych; dalej: „RODO”)
7.2. Administratorem danych osobowych jest Ż & K Proskene Sp. z o.o. Sp.k., Plac Defilad 1/604, 00901 Warszawa, tel.: 22 656 72 21, e-mail: biuro@teatr6pietro.pl.
7.3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody uczestnika (tj. na podstawie art.
6 ust. 1 lit. a) RODO): w celu realizacji przywilejów wynikających z Pakietów oraz w tym w celu
otrzymywania od Organizatora na wskazany adres e-mail newslettera Teatru 6.piętro.
7.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało
brakiem możliwości realizacji przywilejów wynikających z Pakietów.
7.5. Zgoda udzielona przez uczestnika może być cofnięta w każdym czasie, w całości lub w części - w
zakresie niektórych zgód (np. na publikację imienia i nazwiska), co skutkować będzie brakiem
możliwości dalszej realizacji Umowy lub brakiem możliwości realizacji niektórych przywilejów
wynikających z Projektu, jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego
przed cofnięciem zgody.
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7.6. Okres przechowywania: dane przetwarzane będą do czasu przedawnienia roszczeń wynikających
z zakupu Pakietu.
7.7. Odbiorcy Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi
Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności
w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, marketingu, wysyłki Newslettera, ochrony osób
i mienia lub ochrony danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator
udostępnia dane osobowe, lub które zbierają dane osobowe niezależnie od Administratora, jak w
szczególności Facebook Inc., Facebook Ireland, Google Inc., a także podmioty z nimi powiązane
oraz inne podmioty, do których stron internetowych prowadzą odnośniki zawarte w Newsletterze.
W przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, dane użytkownika mogą być udostępnione
organom państwowym lub samorządowym, w tym w szczególności organom wymiaru
sprawiedliwości. Newsletter może zawierać odnośniki do serwisu internetowego Administratora
lub innych stron internetowych. Witryny te, w tym w szczególności facebook.com, mogą zbierać
dane osobowe użytkowników niezależnie od tego, czy użytkownik korzysta z tych innych stron
internetowych oraz czy jest w nich w danym momencie zalogowany. W celu uzyskania
szczegółowych informacji dotyczących danych zbieranych przez serwisy społecznościowe i inne
witryny, należy zapoznać się z obowiązującymi tam politykami ochrony prywatności. W celu
uzyskania informacji o odbiorcach danych osobowych zbieranych przez serwis internetowy
Administratora (dostępny pod adresem: https://teatr6pietro.pl/), należy zapoznać się z
informacjami zawartymi w części IV niniejszej Polityki - Polityce prywatności i plików „cookies” dla
osób odwiedzających serwis internetowy.
7.8. Przekazanie danych do państwa trzeciego: Administrator nie zamierza przekazywać danych
osobowych uczestnika do państw trzecich. W przypadku korzystania przez uczestnika z zawartych
w Newsletterze odnośników do serwisu internetowego Administratora (dostępnego pod adresem:
https://teatr6pietro.pl/), dane osobowe uczestnika mogą zostać przekazane do państw trzecich, a
informacje w tym zakresie zawarte są w części IV niniejszej Polityki - Polityce prywatności i plików
„cookies” dla osób odwiedzających serwis internetowy. W przypadku korzystania przez uczestnika
z zawartych w Newsletterze odnośników do innych stron internetowych, zasady zbierania i
przetwarzania danych przez te strony internetowe określone są przez polityki prywatności tych
stron internetowych.
7.9. Profilowanie: dane osobowe uczestnika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu. Profilowanie może jednak być dokonywane na stronach
internetowych, do których kierują odnośniki. Więcej informacji w tym zakresie można znaleźć w
części IV Polityki - Polityce prywatności i plików „cookies” dla osób odwiedzających serwis
internetowy (w przypadku odnośników do serwisu internetowego Administratora (dostępnego
pod adresem: https://teatr6pietro.pl/)) oraz w politykach prywatności stron internetowych, do
których odsyłają odnośniki zawarte w Newsletterze.
7.10. Uprawnienia: uczestnik posiada prawo do: a. żądania od Administratora dostępu do swoich
Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych
Osobowych oraz powiadomienia odbiorców Danych Osobowych o sprostowaniu lub usunięciu
Danych Osobowych lub ograniczeniu przetwarzania; b. wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania; c. przenoszenia Danych Osobowych; d. otrzymywania kopii Danych Osobowych
podlegających przetwarzaniu; e. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych), f. cofnięcia udzielonej zgody.
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