Wykaz ulg i zniżek dotyczących wstępu na imprezy biletowane organizowane przez Gdański Archipelag Kultury

§1
1. Ulgi i zniżki obowiązują na wstęp na imprezy biletowane w Gdańskim Archipelagu Kultury wyłącznie jeśli
cena biletu normalnego przekracza wartość 10 zł. (słownie: dziesięć).
2. Bilety ulgowe na imprezy organizowanie przez Scenę Muzyczną Gdańskiego Archipelagu Kultury można
nabyć jedynie w kasie mieszczącej się w budynku Sceny Muzycznej GAK przy ul. Powstańców
Warszawskich 25 w Gdańsku.
3. Ulga i zniżki w cenie biletu za wstęp na imprezy biletowane w Gdańskim Archipelagu Kultury przysługuje
następującym grupom:
a.

dzieciom do 6 lat;

b.

uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych (za okazaniem ważnej legitymacji

ucznia);
c.

studentom do 24 roku życia (za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej);

d. osobom z niepełnosprawnością (po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności oraz dokumentu ze
zdjęciem lub legitymacji osoby niepełnosprawnej; w przypadku osób z orzeczonym znacznym stopniem
niepełnosprawności zakupienie biletu upoważnia do wejścia z asystentem osoby niepełnosprawnej);
e.

osobom w wieku 65 lat i powyżej (po okazaniu dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek);

f.

posiadaczom Karty Dużej Rodziny, która została przyjęta Zarządzeniem Nr 2008/10 Prezydenta Miasta

Gdańska z dnia 29 grudnia 2010 r. Wydawana w ramach Programu "Duża Gdańska Rodzina" (po okazaniu
ważnej karty).
§2
1.Wysokość ulgi dla uprawnionych grup kształtuje się następująco:
a.

dzieci do 6 lat - ulga w wysokości 30%;

b.

uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych - ulga w wysokości 30%;

c.

studenci do 24 roku życia - ulga w wysokości 30%;

d.

osoby z niepełnosprawnością - ulga w wysokości 50%;

e.

osoby w wieku 65 lat i powyżej - ulga w wysokości 30%;

f.

posiadacze Karty Dużej Rodziny - ulga w wysokości 30%;

2. Przy naliczaniu ulgi cenę biletu zaokrągla się do pełnych złotych w następujący sposób:
- końcówki od 0,1 gr. do 0,49 gr. - pomija się;
- końcówki od 50 gr. - w górę do pełnych złotych.
§3
W celu skorzystania z ulgi należy przedstawić przed zakupem biletu pracownikowi Gdańskiego Archipelagu
Kultury odpowiedni ważny dokument potwierdzający ulgę.

Powyższy wykaz nie dotyczy imprezy Festiwal Gdańsk Dźwiga Muzę.

