Informacje o losowaniu biletów na koncert noworoczny
Ze względu na duże zainteresowanie organizatorzy postanowili bilety na tradycyjne koncerty
noworoczne rozdzielić w drodze losowania wyłącznie spośród osób, które założą konto na stronie
internetowej filharmoników wiedeńskich (www.wienerphilharmoniker.at). Jedynym więc sposobem,
aby zdobyć bilety na te koncerty, jest udział w losowaniu! W taki sposób wszyscy wielbiciele muzyki
na całym świecie mają równe szanse na pożądane bilety. Przejmuje się rejestracje do rozlosowania
od 1 do 30 kwiecień 2021.
W tym okresie chętni mogą wziąć udział w losowaniu biletów na koncert próbny (30 grudnia 2021,
godz. 11.00), na koncert sylwestrowy (31 grudnia 2021, godz. 19.30) i na koncert noworoczny
(1 stycznia 2022, godz. 11.15).
Aby móc wziąć udział w losowaniu, chętni muszą założyć osobiste konto na podanej wyżej stronie
internetowej Orkiestry Filharmonii Wiedeńskiej w terminie od 1 do 30 kwiecień 2021 roku i zgłosić się
do udziału w losowaniu. Na koncie dostępne będą informacje o prenumeracie newslettera, zakupów
lub o statusie losowania. Zakładanie konta zajmuje zaledwie kilka minut i może być wykonywane w
każdej chwili, bez względu na okres zgłoszenia się do losowania biletów.
Po zalogowaniu na osobiste konto można wybrać koncerty i kategorie miesjc. Na każdy koncert
można zarejestrować się tylko jeden raz.
Jeżeli chodzi o koncert noworoczny, liczba biletów, jaką może wykupić każdy użytkownik,
ograniczona jest do dwóch sztuk. Na pozostałe koncerty można kupić ich więcej. Ceny za bilety na
koncert noworoczny wahają się od 35 do 1200 euro, za koncert sylwestrowy – od 25 do 860 euro, a
za koncert próbny – od 20 do 495 euro. W ramach wszystkich trzech koncertów wykonywany będzie
taki sam repertuar.
Status losowania można sprawdzić w każdej chwili w profilu użytkownika. Zmiany dotyczące
zgłoszenia się do udziału w losowaniu można wykonywać tylko w okresie przyjmowania zgłoszeń,
czyli od 1 do 30 kwiecień 2021. Informacje o wynikach losowania pojawią się w maj na koncie
użytkownika oraz zostaną przesłane e-mailem.
Dzień, w którym zgłoszony zostanie wniosek do udziału w losowaniu nie wpływa na
prawdopodobieństwo sukcesu. Uczestnicy, którzy zapisują się 1 kwiecień, mają takie same szanse na
zdobycie biletu jak osoby, które rejestrują się 28 kwiecień. Wzięcie udziału w rozlosowaniu
internetowym jest jedyną możliwością otrzymania biletów na owe koncerty! Nie uwzględnia się
zamówień przesłanych do nas drogą pocztową lub mailową.
Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!
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