
REGULAMIN  DYSTRYBUCJI BILETÓW 

W RAMACH PROJEKTU  

„ORLEN DLA PŁOCKA. KULTURA Z PASJĄ”  

(dalej „Projekt”) 

 

 

Projekt polega na realizacji przedstawień teatralnych, występów artystycznych  dla seniorów powyżej 

65 roku życia. (dalej: spektakle) 

Spektakle odbędą się na zasadach i warunkach określonych w niniejszym regulaminie (dalej 

„Regulamin”), który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia dystrybucji bezpłatnych biletów przed 

pierwszą odsłoną Projektu, tj. w dniu 7.03 2019 r. i obowiązuje do czasu zakończenia Projektu. 

 

 

§ 1 

Strony 

1. Sponsorem Projektu jest  Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Płocku, 09-411, ul. Chemików 7 wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego  Rejestru 

Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028860, NIP 

774-00-01-454. 

2. Organizatorem  Projektu jest Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa 

ul. Obrońców Westerplatte 6a zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy w 

Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 

0000199116, numer REGON 000492115, NIP 774-000-18-56. 

 

§ 2 

Czas trwania Projektu 

Projekt trwa od 12 marca 2019 r. do 5 listopada 2019 r. i obejmuje łącznie organizację 7 spektakli.  

 

§ 3 

Uczestnicy Projektu 

Uczestnikami Projektu są seniorzy powyżej 65 roku życia, którzy w wyznaczonym terminie odbiorą 

bezpłatne bilety. 

 



 

§ 4 

Intencje i cele Projektu 

Intencją realizacji Projektu jest szeroko rozumiana edukacja teatralna osób starszych poprzez 

uczestnictwo w spektaklach teatralnych.  

Projekt ma na celu: 

 upowszechnianie kultury, 

 kształtowanie postawy kulturalnego spędzania czasu, 

 integracja środowiska senioralnego, 

 

§ 5 

Zasady 

1. Spektakle realizowane w ramach Projektu wystawiane będą raz w miesiącu wg. ustalonego 

harmonogramu stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu, o godzinie 13.00  

w Spółdzielczym Domu Kultury Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko  

– Własnościowej  (dalej: SDK)– Płock, ul. Bolesława Krzywoustego 3. Organizator zastrzega 

sobie prawo do zmiany harmonogramu realizacji spektakli. 

2. Informacja o kolejnych spektaklach i dystrybucji biletów pojawiać się będzie na tydzień przed 

spektaklem w postaci plakatów umieszczonych na klatkach budynków mieszkalnych Płockiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej oraz informacji w mediach 

lokalnych, a także na stronie www.psmlw.pl 

3. Uczestnikami Projektu są emeryci i renciści od  65. roku życia.  

4. Warunkiem uczestnictwa w spektaklu jest odbiór bezpłatnego biletu i okazanie go przy 

wejściu do sali widowiskowej SDK  w dniu spektaklu. 

Nie ma możliwości rezerwacji telefonicznej. 

5. Osoba posiadająca uprawnienia opisane w § 5  pkt 3 regulaminu może otrzymać w ramach 

jednej legitymacji emeryta lub dowodu  nie więcej jak dwa bilety na dany spektakl. 

bilety na dany spektakl. 

6. Ze względów określonych w przepisach BHP, ilość biletów na każdy spektakl jest 

ograniczona i wynosi 200 sztuk. 

7. Dystrybucja biletów odbywa się przez 1 dzień. 

8. Bezpłatne bilety będą dostępne w  SDK wyłącznie w dniu i godzinach zgodnych  

z informacjami znajdującymi się na plakatach, w informacjach w mediach lokalnych a także 

na stronie www.psmlw.pl 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe  

1. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod 

adresem www.psmlw.pl. 

Informacje można także uzyskać pod numerem telefonu: 24 263-35-60 

2. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków powstałych w związku z Projektem jest prawo 

polskie. 

3. Sponsor zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Projektu. 

 

 

http://www.psmlw.pl/


 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1 – harmonogram spektakli 

do Regulaminu dystrybucji biletów w ramach projektu  

„ORLEN dla Płocka. Kultura z pasją” 

 

1. Miejsce realizacji: 

Spółdzielczy Dom Kultury Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej, 

09-400 Płock, ul. B. Krzywoustego 3 

 

2. Terminy realizacji Projektu „ORLEN dla Płocka. Kultura z pasją” 

godz. 13.00 

 

 12 marca 2019 r., 

 16 kwietnia 2019 r., 

 7 maja 2019 r., 

 11 czerwca 2019 r., 

 17 września 2019 r., 

 8 października 2019 r. 

 5 listopada 2019 r. 

 


