
Zasady zapisywania się na koncert finałowy Akademii Gdańskich Lwiątek 

1. Koncert finałowy Akademii Gdańskich Lwiątek, odbędzie się 12.06.2018 w Filharmonii Bałtyckiej 
im. F. Chopina, Ołowianka 1, wystąpią Aktorzy Teatru Muzycznego w Gdyni w programie TREFLIKI. 

Uwaga - ze względu na liczebność Sali koncertowej odbędą się dwa koncerty dla dwóch grup: 
pierwszy od godz. 9.30 do 11.00; drugi od godz. 11.30 do 13.00.  

2. Zapisy odbywają się za pośrednictwem systemu agl.org.pl. Aby dokonać zapisu trzeba mieć konto 
zarejestrowane w systemie i zalogować się na nie.   

3. Osoba zgłaszająca podaje liczbę dzieci oraz towarzyszących im dorosłych i wybiera godzinę 
koncertu. Wszelkich zmian w liczebności zgłoszonych osób należy dokonywać za pośrednictwem 
systemu na stronie agl.org.pl najpóźniej do dnia 04.06.2018 włącznie. Dnia 5.06 system zostanie 
zamknięty. 

4. O przydziale miejsc siedzących na widowni Filharmonii Bałtyckiej decyduje kolejność zgłoszeń. 
Miejsca najbliżej sceny otrzymają grupy zgłoszone w pierwszej kolejności. Na widowni jest 
ograniczona liczba miejsc. Po zapisaniu się 960 osób na jeden z wybranych koncertów, system 
automatycznie blokuje możliwość dalszych zapisów.  

5. Miejsca są numerowane i zostaną przydzielone do 6 czerwca.  

6. Potwierdzeniem zapisu na koncert lub dokonania modyfikacji w zgłoszeniu jest mail przesyłany z 
naszego systemu.  

7. Bilety elektroniczne (do samodzielnego wydruku) zostaną rozesłane między 04 a 07 czerwca 2018 
roku na adresy mailowe podane w systemie. Każda zgłoszona grupa otrzyma jeden bilet z 
przydzielonymi zbiorczo miejscami. Każda wchodząca na teren Filharmonii Bałtyckiej osoba lub grupa 
osób musi mieć wydruk ze sobą (w przypadku grupy wchodzącej z opiekunem wystarczy jeden 
wydruk na całą grupę). Prosimy o wydrukowanie biletów z wyprzedzeniem. W Filharmonii Bałtyckiej 
nie ma możliwości wydrukowania biletu.  

8. Udział w koncercie dla studentów Akademii Gdańskich Lwiątek oraz ich opiekunów jest bezpłatny.  

9. Organizator nie zapewnia dojazdu na koncert. Parking znajdujący się przed Filharmonią będzie 
udostępniony. Dogodny jest dojazd komunikacją miejską. 

10. Na teren Filharmonii można wchodzić od godziny 09.00 za okazaniem biletu. 

11. Osoby zgłaszające się na koncert zobowiązują się do przestrzegania zasad przebywania na terenie 
Filharmonii. Nie można wnosić szklanych butelek, termosów ani dużych butelek wody mineralnej.  

12. Szczegółowych informacji udziela koordynatorka Akademii Gdańskich Lwiątek Jolanta Leśniewska 
(tel. 517 599 027 – od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00), agl@wspolnotagdanska.pl).  

13. W miarę możliwości prosimy o kontaktowanie się za pośrednictwem formularza znajdującego się 
na stronie: http://agl.org.pl/index.php?s=kontakt. Nie wszystkie maile wysyłane na adres 
agl@wspolnotagdanska.pl  docierają do Fundacji (spowodowane jest to problemami technicznymi). 
W razie braku odpowiedzi na maila w okresie dłuższym niż 3 dni robocze, prosimy o kontakt 
telefoniczny. 
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