Divadelní, Koncertní a Pohádkové předplatné TRISIA 2017/2018
9 důvodů, proč si pořídit předplatné aneb 1. 6. 2017 spouštíme prodej nové sezóny!
Podmínky pro předplatitele
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Po celý rok máte zaručeno stálé místo v hledišti.
Výrazná sleva proti cenám vstupenek ve volném prodeji.
Předplatenka je přenosná v rámci své kategorie.
Studentům a důchodcům poskytujeme slevu na koncertní předplatné, na divadelní předplatné
pouze ve vybraných řadách.
Divadelní předplatitelé získají bezplatný vstup na Svatováclavský hudební festival a mají možnost
zakoupit si zvýhodněnou vstupenku na koncert Třineckého hudebního jara.
Koncertní i divadelní předplatitelé mají možnost využít předkupní právo na nákup vstupenek u
vybrané akce mimo předplatné.
Pro rodiny s více dětmi nabízíme Pohádkové předplatné za zvýhodněnou cenu.
Emailem Vás vždy upozorníme na blížící se akci v rámci předplatného.
Na Vaše přání Vám rádi budeme elektronicky zasílat informace o speciálních akcích a magazín
KAM s programem.

Způsob přihlášení:





Osobně na pokladně TRISIA, a.s., nebo na www.trisia.cz (tlačítkem „předplatné“ u akcí).
Všem stávajícím předplatitelům budou místa automaticky rezervována do 30. 6. 2017.
Do 30. 6. 2017 mohou divadelní předplatitelé, stávající i noví, zakoupit svá místa za zvýhodněnou
cenu.
1. 7. 2017 budou všechny neuhrazené rezervace uvolněny.

Předběžnou rezervaci budete moci provést také na těchto akcích:




koncert Štěpána Raka a Jana-Matěje Raka 19. 5. 2017
pohádka O líných strašidlech 21. 5. 2017
divadelní hra Chaplin 25. 5. 2017.

Platba předplatného:






Převodem – platba musí být připsána na bankovní účet 19-3810730287/0100 do 30. 6.2017. Do
zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení předplatitele. Jako variabilní symbol použijte číslo
předplatenky sezony 2016/2017 (novým předplatitelům bude přiděleno).
Hotově nebo kartou na pokladně.
Fakturou na základě písemné objednávky.
Benefitem Moravia Steel a.s., Třineckých železáren a.s. a dceřiných společností.

Důležité informace:







Zakoupené předplatné nelze vrátit ani vyměnit.
Nákupem předplatného abonent souhlasí s návštěvním a provozní řádem TRISIA, a.s.
Při ztrátě předplatenky je účtován manipulační poplatek ve výši 50,- Kč za vystavení duplikátu.
Během představení je zakázáno pořizování audiovizuálních a zvukových záznamů.
Pro handicapované návštěvníky je zajištěn bezbariérový vstup.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu.

Pohádkové předplatné 2017/2018 - CENÍK
Dítě 400 Kč, dospělý 500 Kč
Cenově zvýhodněné balíčky pro rodiny s více dětmi:
• Balíček 1 + 2 (1 dospělý + 2 děti)

1105 Kč

(sleva 15 %)

• Balíček 1 + 3 (1 dospělý + 3 děti)

1275 Kč

(sleva 25 %)

