
REGULAMIN AULI ARTIS W POZNANIU 

1. Wejście na widownię możliwe jest jedynie po okazaniu ważnego biletu, zaproszenia 
lub wejściówki. 

2. Miejsce na widowni należy zająć zgodnie z miejscem wyznaczonym na bilecie. 
3. Posiadacz biletu, wejściówki, zaproszenia, jest zobowiązany do punktualnego 

przychodzenia na spektakle/koncerty. 
4. Osobom spóźnionym bileterzy umożliwią wejście na widownię w przerwie między 

spektaklami / koncertami bez gwarancji zajęcia swojego miejsca. 
5. Osoby opuszczające widownię podczas spektaklu/koncertu mają możliwość powrotu 

na widownię  dopiero w przerwie spektaklu / koncertu. 

6. Osoby przebywające na widowni zobowiązane są do wyłączenia sygnałów w 

telefonach komórkowych, zegarkach elektronicznych i innych urządzeniach 

zakłócających spektakl.   

7. Wejście do Auli Artis jest możliwe na 1 godzinę przed spektaklem / koncertem. 

Natomiast widownia jest dostępna dla widzów pół godziny przed wyznaczoną 

godziną spektaklu. 

8. Do dyspozycji widzów dostępna jest bezpłatna szatnia, przed udaniem się na 

widownię widzowie zobowiązani są do pozostawienia okryć wierzchnich, plecaków, 

teczek, itp. w szatni. Osoby z w/w akcesoriami nie będą wpuszczane na widownię 

9. W przypadku zgubienia przez Widza numerka z szatni – obowiązuje uiszczenie 

opłaty w wysokości 30,00 zł. Widz ze zgubionym numerkiem czeka do wydania 

ostatniego okrycia z szatni i dopiero wówczas może otrzymać swoje ubranie po 

spisaniu z dowodu tożsamości. 

10. Osoby w wieku do 15 lat mogą przebywać na terenie Auli Artis jedynie pod opieką 

osoby dorosłej/opiekuna. Osoba ta ponosi pełną odpowiedzialność za podopiecznego 

- w tym za szkody na mieniu. 

11. Nagrywanie dźwięku, fotografowanie lub filmowanie podczas spektakli/koncertów jest 

niedozwolone i stanowi naruszenie praw ochronnych (np.:  praw autorskich, dóbr 

osobistych).  Opisane zachowanie grozi wyproszeniem z Auli Artis. 

12. Wnoszenie i spożywanie artykułów spożywczych i napojów na widowni jest 

niedozwolone. 

13. Wszelkie zachowania mogące zakłócić przebieg spektaklu są niedozwolone. Osoby 

takie będą proszone o opuszczenie widowni. 

14. Przebywanie na terenie Auli Artis pod wpływem alkoholu lub innych środków 

odurzających jest niedozwolone. 

15. Na terenie Auli Artis obowiązuje całkowity zakaz palenia. 

16. Aula Artis nie posiada parkingów dla publiczności. Planowanie przyjazdu powinno 

uwzględniać czas na zaparkowanie samochodu. 

17. Osoby przebywające na terenie Auli Artis zobowiązane są do przestrzegania 

przepisów p.poż. i stosowanie się do zaleceń obsługi Auli Artis. Nieprzestrzeganie 

zaleceń grozi wydaleniem z Teatru Wielkiego, mimo posiadania ważnego biletu. 

18. W razie nadzwyczajnych sytuacji widzowie są zobowiązani do stosowania się do 

komunikatów/poleceń wydawanych przez obsługę Auli Artis. 

19. Aula Artis nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, w tym w szczególności rzeczy 

wartościowe i dokumenty, zagubione na terenie Auli Artis lub utracone na skutek 

kradzieży. 

20. Zakup biletu wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu Widowni Auli Artis w 

Poznaniu. 

21. Mile widziane stroje wizytowe  


