
                                                               R E G U L A M I N 

PRZYZNAWANIA TYTUŁU HONOROWEGO WIDZA TEATRU MUZYCZNEGO ROMA 

 

I. DEFINICJE / POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Następujące pojęcia występujące w Regulaminie   przyznawania  tytułu  honorowego  widza  

Teatru Muzycznego ROMA , zwanego dalej „Regulaminem”,  oznaczają, co następuje: 

1) Teatr – Teatr Muzyczny Roma, z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa; 

2) Umowa – umowa obejmująca świadczenie przez Teatr usług określonych w części III Regulaminu za 

opłatą  określoną w części II Regulaminu. 

2. Regulamin określa zasady i  warunki przyznania tytułu „Honorowy Widz Teatru Muzycznego 

ROMA”, zwanego   dalej „Honorowym Widzem”. 

3. Tytuł Honorowego Widza otrzymuje każda pełnoletnia  osoba fizyczna lub prawna, przedsiębiorca, 

instytucja lub  inna organizacja,  która zawrze z Teatrem Umowę oraz uiści opłatę, o której mowa w 

pkt II.4. Regulaminu. 

4. Tytuł Honorowego Widza przyznawany jest na czas określony pięciu lat  licząc od dnia popisania 

umowy. W tym okresie Teatr będzie realizował świadczenia   określone w Regulaminie. 

II. SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY, OPŁATA 

1. Warunkiem  otrzymania  tytułu Honorowego Widza jest  przesłanie  wypełnionego  formularza, 

według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu, dostępnego  w formie broszury oraz na stronie 

internetowej Teatru, na następujący adres e-mail: agnieszka.szymoniak@teatrroma.pl lub na adres: 

Teatr Muzyczny ROMA ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa. 

2. Umowa zostaje zawarta po doręczeniu Teatrowi podpisanego formularza i uiszczeniu Opłaty. 

3. Teatr rozpoczyna świadczenie usług, o których mowa w pkt. III Regulaminu, po uiszczeniu Opłaty 

na rachunek bankowy Teatru wskazany w pkt II. 5. 

4. Opłata jest jednorazowa i wynosi 1 500 zł brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) dla osób 

fizycznych i 3 000 netto dla firm i instytucji.  

5. Opłaty należy dokonać na podany numer rachunku bankowego: 

27 1750 0009 0000 0000 2286 6583 

6. W tytule przelewu należy umieścić następujące informacje: Honorowy Widz oraz imię i nazwisko 

lub nazwę firmy. 

7. Zawarcie Umowy jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu. 

8. Zawarcie Umowy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie 

danych osobowych dla potrzeb związanych z przekazywaniem informacji o repertuarze oraz  o  

innych  wydarzeniach organizowanych w Teatrze Muzycznym Roma, zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz 

przekazywanie informacji i kontakt drogą elektroniczną ze strony Teatru Muzycznego Roma, zgodnie 



z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 

1422). 

9. Zawarcie umowy jest równoznaczne z udzieleniem zgody   na wykorzystanie  wizerunków osób 

uczestniczących we wszelkich wydarzeniach lub imprezach w ramach świadczeń    Teatru  

określonych w Umowie  we wszelkich publikacjach Teatru,   plakatach  oraz wszelkich  innych 

materiałach     informacyjnych, promocyjnych lub reklamowych,  wydawanych i rozpowszechnianych 

w   każdej formie,  także   materiałach   audiowizualnych  lub zdjęciach ,      poprzez  ich wystawianie, 

wyświetlanie, publiczne udostępnianie, nadawanie lub  udostępnianie  w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.   

III. ZOBOWIĄZANIA TEATRU 

1. Teatr zobowiązuje się do następujących świadczeń na rzecz osób fizycznych, które otrzymają tytuł 

Honorowego Widza Teatru: 

a. doręczenia  Certyfikatu  Honorowego Widza Teatru Muzycznego ROMA, 

b. umieszczenia na wybranym fotelu widowni głównej tabliczki imiennej,  na okres 5 lat,  

 c. umieszczenia  tabliczki imiennej w głównym foyer  bezterminowo, 

d. umieszczenia imienia i nazwiska Honorowego Widza na stronie internetowej Teatru 

w zakładce Honorowy Widz Teatru (po uzyskaniu formalnej zgody wyrażonej w formularzu) 

e. zaproszenia na pierwszą próbę generalną każdej przygotowywanej premiery na Dużej Scenie, 

f. przekazania Złotej Karty Musicalowej upoważniającej do rabatu 10% na spektakle repertuarowe 

NOVEJ Sceny oraz rabatów u partnerów Teatru, 

g.  zapewnienia/umożliwienia  udziału  w zamkniętych spotkaniach z aktorami  oraz  zwiedzania 

Teatru,  

h. zapewnienia pierwszeństwa zakupu biletów na spektakle repertuarowe i wydarzenia specjalne, 

i. zapewnienia/umożliwienia udział w specjalnych promocjach Teatru. 

2. Teatr zobowiązuje się do następujących świadczeń na rzecz osób prawnych, przedsiębiorców, 

instytucji i innych organizacji, które otrzymają tytuł Honorowego Widza Teatru: 

a)  doręczenia Certyfikatu  Honorowego Widza Teatru Muzycznego ROMA,  

b. umieszczenia  na wybranym fotelu widowni Dużej Sceny tabliczki z nazwą  na okres 5 lat 

c. umieszczenia tabliczki z nazwą  w głównym foyer bezterminowo ,   

d. umieszczenia nazwy  wraz z podlinkowanym logotypem na stronie internetowej Teatru 

e. przekazania 10 zaproszeń na pierwszą próbę generalną każdej premiery przygotowywanej na Dużej 

Scenie 

f. przekazania 10 Kart Musicalowych dla pracowników , upoważniających do 10-procentowego rabatu 

na spektakle NOVEJ Sceny oraz rabatów u partnerów Teatru 

g. umożliwienia  zorganizowania zwiedzania Teatru lub zamkniętego spotkania z aktorami 



h. zapewnienia pierwszeństwa  zakupu biletów na spektakle repertuarowe i wydarzenia specjalne 

i. zapewnienia udział w specjalnych promocjach Teatru 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Teatr zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem zachowania 

praw nabytych zgodnie z Regulaminem. Za termin wniesienia zmian w Regulaminie należy przyjąć 

termin  opublikowania nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej Teatru. W przypadku zmiany 

Regulaminu Teatr zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie na stronie z minimum 2- 

dniowym wyprzedzeniem. 

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Teatru, w kasie Teatru oraz na stronie 

www.teatrroma.pl. 

 

 

 

 

 

 


