
Harmonogram sprzedaży biletów na cykl Teatralna Niedziela – wrzesień, 

październik, listopad 2021 

 

Daty spektakli: 26.09.2021, 31.10.2021, 28.11.2021r. 

 

Od 19.07.2021r. – 1.08.2021r. przedsprzedaż biletów na spektakl „Pół na pół” 

(26.09.2021) 

Cena: 50 zł 

2.08-26.09 – sprzedaż biletów na spektakl „Pół na pół”  

Cena: 60 zł 

 

Od 01.09.2021 – 19.09.2021 przedsprzedaż biletów na spektakl „Kłamstwo” 

(31.10.2021) 

Cena: 50 zł 

20.09-31.10 – sprzedaż biletów na spektakl „Kłamstwo” 

Cena: 60 zł 

 

Od 1.10-17.10 – przedsprzedaż biletów na spektakl „Niemy kelner” (28.11.2021r.) 

Cena: 50 zł 

18.10-28.11 – sprzedaż biletów na spektakl „Niemy Kelner” 

Cena: 60 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regulamin sprzedaży biletów na cykl Teatralna Niedziela – sezon jesień 2021 

1. Harmonogram sprzedaży dostępny jest w załączniku do niniejszego regulaminu. 

MOK zastrzega sobie prawo do zmiany daty sprzedaży biletów. Harmonogram 

sprzedaży dostępny jest także na stronie MOK www.m-ok.pl 

 

2. Nie ma możliwości rezerwacji biletów. 

 

3. Zakupów biletów można dokonać w kasach MOK przy ul. Grunwaldzkiej 7, w MOK 

Brzezince, ul. Laryska 5 oraz na portalu Kup bilecik. 

 

4. Informacji o stanie biletów udziela kasa MOK Grunwaldzka i MOK Brzezinka. 

Godziny pracy kas MOK dostępne są na stronie internetowej www.m-ok.pl. 

 

5. Na cykl Teatralna Niedziela w sezonie jesiennym 2021 nie obowiązują zniżki, w tym 

także zniżka za okazaniem Karty Dużej Rodziny. 

 

6. Na sali widowiskowej dostępna będzie ilość miejsc zgodnie z obowiązującymi 

obostrzeniami. Do limitu wpuszczanych osób nie wliczają się osoby zaszczepione 

dwoma dawkami. 

 

7. Ze względu na panującą sytuację epidemiczną, MOK zastrzega sobie prawo do 

zmiany ilości obecnie sprzedawanych biletów – zgodnie z obowiązującymi 

obostrzeniami. 

 

8. W przypadku zmiany obostrzeń, MOK może podjąć decyzję o wcześniejszym 

zakończeniu sprzedaży, lub w przypadku, gdy liczba biletów sprzedanych, przekroczy 

obowiązującą ilość dostępnych miejsc na Sali widowiskowej, MOK może podjąć 

decyzję o organizacji drugiego spektaklu, bądź też zmiany terminu wydarzenia. 

 

9. Zwrot biletów jest możliwy w przypadku zmiany terminu lub odwołania wydarzenia. 

Zwrotów można dokonywać w Kasie MOK (ul. Grunwaldzka 7) za okazaniem 

paragonu (sprzedaż stacjonarna) lub kontaktując się z bileterią Kup Bilecik (sprzedaż 

online). 

 

 

 

 

 
 

http://www.m-ok.pl/

