
Informacja dotycząca biletów wstępu na imprezy realizowane 
w ramach Dni Księstwa Brzeskiego 2017.

1. Bilety wydawane są w formie opasek na rękę, uprawniające do wielokrotnego wchodzenia i 
wychodzenie na/z teren amfiteatru miejskiego.

2. Bilety do dnia 29.04.2017 można zakupić online – za pośrednictwem strony www.bilet.sklep.pl. 
Zakupiony bilet należy wydrukować i zamienić na opaskę wstępu w kasie głównej w amfiteatrze w 
Brzegu w dniu realizacji Dni Księstwa Brzeskiego 2017 lub w dniach 25-29.04.2017 w Punkcie 
Informacji Turystycznej. 

3. Nie wszystkie imprezy realizowane w ramach Dni Księstwa Brzeskiego 2017 są płatne. Bilety wstępu 
obowiązują tylko w przypadku koncertów realizowanych w brzeskim amfiteatrze w dniach 01-
02.05.2017. Pozostałe wydarzenia, które odbywać się będą w dniach 29.04-03.05.2017 są bezpłatne
i wstęp jest wolny (z wyjątkiem wydarzeń organizowanych w klubie Strefa Muzyki). 

4. Bilety w cenie bazowej kosztują 7 złotych od osoby za jeden dzień koncertowy w amfiteatrze.
5. Cena biletu jest symboliczna i podyktowana jest względami bezpieczeństwa i koniecznością 

dokładnego oszacowania liczby uczestników imprezy określonej w przepisach i wydanych opiniach 
dot. organizacji imprezy przez Komendę Powiatową Policji, Komendę Powiatową Straży Pożarnej i 
pozostałe służby wydające opinie dotyczące realizacji imprezy masowej. 

6. Dzieci do lat 6. mają wstęp wolny. 
7. Rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny i/lub Opolską Kartę Rodziny i Seniora mogą skorzystać z 

bonifikaty i za okazaniem Karty mogą nabyć bilety w promocyjnej cenie 1 zł/os., przy czym zastrzega
się, że rodzina składać się może z dwóch osób dorosłych – rodziców lub opiekunów prawnych i 
minimum 2 dzieci (do 18. roku życia, przy czym dzieci do lat 6. mają wstęp wolny). Bilety z Kartą 
Dużej Rodziny i/lub Opolską Kartą Rodziny i Seniora dostępne są jedynie w sprzedaży stacjonarnej – 
w Punkcie Informacji Turystycznej w Brzegu i w dniu realizacji imprezy w kasach w amfiteatrze 
miejskim. 

8. Zakłada się przeprowadzenie kampanii promocyjnej, w czasie której, w wybranym terminie bilety 
będzie można nabyć w niższej cenie niż cena bazowa określona w punkcie 4. O czasie trwania 
promocji Brzeskie Centrum Kultury informować będzie na stronie internetowej www.bck-brzeg.pl 
oraz www.  facebook.com/brzeskiecentrumkultury i www.  facebook.com/dniksiestwabrzeskiego. 

9. Zakłada się przeprowadzenie konkursów, w ramach których możliwe będzie wygranie bezpłatnej 
wejściówki na imprezę. Konkursy zostaną przeprowadzone online i mają charakter promocyjny i 
wizerunkowy. 
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