
CKrS-0121-8/GAJ18

zARzADzENIE Nr 8/18

DYREKTORA CENTRUM KULTURY I SZTUK! W TCZEWIE

z dnia 30 lipca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wykazie obowiqzujqcych promocji
i rabat6w na zakup bilet6w dot. imprez kulturalnych organizowanych przez

Centrum Kultury i Sztuki

sl

W zarzqdzeniu Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie nr 5118 z dnia
16 marca 2018 roku wprowadza siq nastqpujqce zmiany do zalqcznika nr 1

w nastqpujqcy spos6b:

po ,,4) Promocja ,,SZALONE SRODY" - dla os6b, kt6re pojawiq sig w KASIE
CKiS w Srody w godz. 16:00-17:00 (brak mozliwoSci wcze6niejszej rezenruacji),
bilety na imprezy w danym miesiqcu - rabat 50o/o" dodaje sig pkt. 5), ktory
otrzymuje nastqpujqce brzmienie ,,5) Posiadacze Metropolitalnej Karty do Kultury
majq mozliwosc zakupu 1 biletu na wydarzenia kulturalne organizowane pzez
Centrum Kultury i Sztuki z 10 % rabatem"

s2

Nadzor nad realizaqq nin. zarzqdzenia powierza siq glownemu ksiqgowemu,
koordynatorowi marketingu istanowisku ds. organizacji widowni i obstugi kasowej.

Traci moc zarzqdzenie Nr 14l13
wraz ze zmianami ogloszonymi
nr 14115 z dnia 31.07.2015 r.,
16.03.2018 r,

s3

Dyrektora Centrum Kultury
w zarzqdzeniach nr 5/15
nr 3117 z dnia 17.02.17

i Sztuki w Tczewie
z dnia17.02.15 r
r. nr. 5t18 z dnia

s4

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Zalqczntk nr 1 do zarzqdzenia
Dyrektora CK|S Nr B/18 z dnia

30.07.2018 r.

Wprowadza sig do stosowania wymienione ponizej promocje i rabaty,
imprez kulturalnych organizowanych przezna zakup biletow dot.

Centrum Kultury i Sztuki:

1) Bilety grupowe (od 20 os6b)- rabat20o/o

2l Emeryci, renci6ci, dzieci i mlodzie2 uczeca sig (do ukoiczenia 25 roku 2ycia) za

okazaniem waznej legitymacji - rabat20o/o

3) Osoby niepelnosprawne poruszaiace sie na w6zku inwalidzkim z opiekunem -
BEZPLATNIE !!!

4) Promocja ,,SZALONE SRODY" - dla os6b, kt6re po.jawiq siq w KASIE CK|S w Srody

w godz. 16:00-17:00 (brak mo2liwo6ci wcze6niejszej rezenracji), bilety na imprezy

w danym miesiqcu - rabat 50%

5) Posiadacze Metropolitalnej Karty do Kultury majq mozliwo6c zakupu 1 biletu na

wydarzenia kulturalne organizowane ptzez Centrum Kultury i Sztuki z 10 % rabatem

zASTRZe2enre:
Zwlw promocji i rabat6w wylqczone sq:

1) Wydazenia kulturalne, kt6rych cena biletu wynosi do 20 zl

2) Og6lnopolskie Turnieje Taica Sportowego

3) lmprezy, w kt6rych wsp6lorganizator nie w6aza zgody na

obowiqzujqcych w Centrum Kultury i Sztuki na zakup bilet6w

4) Transmisje z Metropolitan Opera w NY

5) Wydarzenia kulturalne odbywajqce sie w Amfiteatze Miejskim

Ciechowskiego ul. H. Kollqtaja 8 83-110 Tczew

Promocje nie lqczq siq.

zastosowanie ulg

im. Grzegorza
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