Vill du bli vårt Teaterombud?
Brukar du ordna aktiviteter för dina arbetskamrater, släkt och vänner? Tycker du om att gå på teater? Då passar du
utmärkt som teaterombud! Om du blir ombud hos Skellefteå Riksteaterförening blir du automatiskt ombud hos Västerbottensteatern.
SOM TEATEROMBUD SKA DU
• tycka om att gå på teater
• inspirera andra att följa med
• marknadsföra våra föreställningar i god tid på din arbetsplats
• berätta för oss vad du tycker om vår repertoar
SOM TEATEROMBUD FÅR DU
•
20 kr i rabatt/biljett på ordinarie pris. Ombudsrabatten gäller kvällsföreställningar. Rabatten gäller ej föreställningar
där mat ingår. Rabatten går ej kombinera med andra eventuella erbjudanden från teatern.
•
Den den 6:e biljetten gratis när du sålt 5 st och den 11:e och 12:e är gratis när du sålt 10 st hos Skellefteå Riksteaterförening. De 11:e och 12:e fribiljetterna gäller dock bara på föreställningar som kostar 150 kr.
•
Den elfte biljetten är gratis hos Västerbottensteatern. Gäller när du bokar tio biljetter vid samma köptillfälle på
Turistbyrån, Trädgårdsgatan 7, 0910-452515.
•
Information om allt nytt som händer på våra teatrar via e-post och brev!
•
Inbjudan till ombudsträffar varje ny säsong med information och smakprov ut kommande föreställningar.
•
Gratis se förhandsvisningar (provföreställningar) av Västerbottensteaterns pjäser. Biljetter till provföreställningarna
delas endast ut på ombudsträffarna. Du får en biljett/produktion.
BOKNING VIA TEATEROMBUD
•
Som ombud får du ett ombudsnummer som du uppger vid varje bokning på Turistbyrån eller teaterföreningen.
Ombudsnumret ger dig rätt till ombudsrabatten och andra förmåner.
•
Reserverade biljetter som gäller för en och samma spelkväll betalas och hämtas ut vid samma tillfälle på Turistbyrån.
INTERNETBOKNING
•
Vid bokning av Västerbottensteaterns föreställningar på internet så går det ej att erhålla ombudsrabatt i dagsläget.

Personuppgiftslagen - PUL
Vi behöver ditt medgivande för att kunna registrera dig i vårt ombudsregister. Enligt personuppgiftslagens §
23-25 ska den som registreras i personregister informeras om behandlingen av personuppgifter. I vårt ombudsregister registreras du med namn, företag, adress, telefonnr, e-postadress samt ombudsnummer.


Kryssa i och bekräfta med din underskrift om du vill bli ombud och ingå i ombudsregistret.
Skicka talongen till Skellefteå Riksteaterförening, Skeppargatan 11 B, 931 30 SKELLEFTEÅ, fax 0910-125 03.
Maila inskannad kopia till skelleftea.teaterforening@telia.com
Ja, jag vill bli teaterombud! Jag ger Västerbottensteatern och Skellefteå Teaterförening tillåtelse att registrera
mina nedanstående personuppgifter.
Underskrift:
Företag:
Namn:
Företagsadress:
E-post:							

Telefon:

Västerbottensteatern | Nordlandergatan 1 | 931 33 Skellefteå
tel: 0910-71 56 00 | fax: 0910-71 56 29
teatern@vasterbottensteatern.se | www.vasterbottensteatern.se

Skellefteå Riksteaterförening |Skeppargatan 11 B | 931 30 Skellefteå |
tel: 0910-125 03 | fax: 0910-125 03
skelleftea.teaterforening@telia.com

