
GREITUKAS
GREITUKO NAUDOJIMO TAISYKLĖS 

1.Įsigy tas „greitukas“ suteikia Tau galimy bę apsilanky ti
nurody tame renginy je.
2. „Greituko“ negalima v algy ti, ly ginti ar skalbti. Jei atliksi bent
v ieną iš šių v eiksmų, sužalosi „greituko“ identitetą.
3. „Greituką“ atspausdink koky biškai ant balto A4 f ormato
popieriaus lapo, kad kairėje esantis brūkšninis kodas būtų aiškiai
matomas.
4. Greituką“ saugok iki renginio pradžios ir pateik jį prie įėjimo į
renginį.
5. „Greitukams“ y ra taikomi paslaugos mokesčiai.
6. „Greitukas“ y ra negrąžinamas ir nekeičiamas. Organizatoriui
pageidaujant BILIETAI LT gali grąžinti pinigus, jei renginy s
neįv y ksta arba jo data y ra nukeliama. Pinigai grąžinami pateikus
„greituką“ ir asmens dokumentą (pirkėjo v ardas ir pav ardė
„greituke“ ir asmens dokumente turi sutapti).

7. Kopijuoti „greituką“ griežtai draudžiama. Asmeny s,
padirbinėjanty s „greitukus“, atsako LR įstaty muose nustaty ta
tv arka.
8. Vienas „greitukas“ galioja v ienam asmeniui ir nurody tam
renginiui. Juo pasinaudoti galima tik v ieną kartą. Į renginį patenka
pirmas praėjimo kontrolėje akty v uotas „greitukas“.
9. Į renginius negalima įsinešti maisto ir gėrimų, v ideo ir f oto
kamerų, narkotinių medžiagų, aštrių daiktų.
10. Detalesnė inf ormaciją apie renginius teikiama trump. nr. 1588
(2 Lt/min, 0,58 Eur/min).
11. Bilietų platintojas – UAB „NACIONALINIS BILIETŲ
PLATINTOJAS“, įmonės kodas 302598528. BILIETAI LT neatsako
už renginio koky bę ar neįv y kusį renginį.

Šv. Kotrynos bažnyčia
Vilniaus g. 30, Vilnius

2014-11-12 20:00 Val.

Bilieto šaknelė
(nuplėšiama kontrolės metu)

Bilieto numeris: 12865557 

Folkloro festivalis POKROVSKIJE
KOLOKOLA

Sektorius Eilė Vieta
Parteris 1 9

Viso mokėti: 45.50 Lt
13.18 €

Kasa: INTERNETINE 
2014-11-12 00:16

Folkloro festivalis
POKROVSKIJE KOLOKOLA
Šv. Kotrynos bažnyčia
Vilniaus g. 30,  Vilnius

2014-11-12
20:00 Val.

Organizatorius:
Slavų tradicinės muzikos mokykla
Kruopų g. 1/8-19
Į.k. 124627254

Sektorius Eilė Vieta

Parteris 1 9
Durys atidaromos: 17:30 Val.

Bilieto numeris:
12865557
Andrius
Kulikauskas

Kasa: INTERNETINE 2014-11-12 00:16

Viso mokėti: 45.50 Lt 13.18 €

Bilietas: 42.00 Lt 12.16 €
Mokestis 3.50 Lt 1.01 €
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