Azáltal, hogy Ön megvásárolja színházjegyét, automatikusan elfogadja az alábbi feltételeket:
1. Az előadásra a jegyen feltüntetett kezdési időpontig megérkezik, ellenkező esetben a jegy
érvényét veszti. Amennyiben az előadásnak van szünete, az esetlegesen szabadon maradó
székek egyikén szünetben helyet foglalhat.
2. Amennyiben az előadásra mégsem tud eljönni, a fizikailag megvásárolt jegyet legkésőbb
előadás előtt 24 órával visszaválthatja jegypénztárainkban. Az online vásárolt jegyeket a
secretariat@teatrunational.ro e-mail-címre leadott kéréssel lehet visszaváltani (ennek a
kérésnek tartalmaznia kell a jegyet, a vásárló teljes nevét, személyi számát/CNP és
bankszámlaszámát/IBAN).
3. Utólag csak abban az esetben garantáljuk a megvásárolt jegy értékének visszafizetését,
amennyiben az előadás elmaradt, és a jegyvásárló írásban igényli azt. Esztétikai, erkölcsi vagy
más nem-tetszési okokból a jegy értékét nem áll módunkban visszaszolgáltatni.
4. A bejáratnál a jegyét ellenőrizni fogják.
5. A jegyén feltüntetett széken foglal helyet a nézőtéren.
6. Tisztelettel és megértéssel viszonyul munkatársainkhoz. Elfogadja önkénteseink útbaigazítását,
az ők feladatuk az, hogy Önnek segítsenek.
7. Az előadás ideje alatt fényképet, videót, hangfelvételt, készíteni szigorúan tilos. Az előadás
teljes egésze a Színház szerzői tulajdonát képezi.
8. Az előadás teljes időtartamára a telefonját kikapcsolja. A nézőtéren megszólaló
telefonok/megvillanó képernyők, zavarják a többi nézőt és a színészeket!
9. A nézőtéren nem fogyaszt inni- és ennivalót, beleértve a tasakos falatokat, valamint nem
beszélget társaival, ugyanis ezek szintén zavaróak a színész és a többi néző számára.
10. Megőrzi környezete tisztaságát. A szemetet (ide tartozik a rágógumi is! ) az erre a célra
kijelölt kukákban helyezi el.
11. A Színház épületében nem dohányzik.
12. Az interaktív jellegű előadásokon a színész megszólíthatja Önt.
13. A Színház épületébe történő belépését követően portréja megjelenhet a Színház hivatalos
fotósa által készített fotókon. Abban az esetben, ha ezt nem szeretné, kérjük, ezt közölje
jegyvásárláskor.
14. Bizonyos előadások esetében - a nézőtér elhelyezése miatt, az előadásfotók elkészítésénél
arcképe megjelenhet az előadásfotókon, ha ezt ellenezné, kérjük, jegyvásárláskor jelezze.
Amennyiben Ön a fenti feltételek valamelyikével nem ért egyet, nem tudja elfogadni, vagy más
javaslatai vannak, kérjük, jelezze ezt a titkárságon – személyesen, a 0365 806 862-es telefonszámon
(hétköznap 9-16 óra között) vagy e-mailen, a secretariat@teatrunational.ro címen.

