
 

DIK.351.2.2023 

 

 
 

Zarządzenie nr 3/2023 
Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie 

z dnia 16 stycznia 2023 roku 

 

w sprawie: cen biletów na spektakle wystawiane w Teatrze AST w Krakowie 

 

Działając na podstawie art.23 ust.2 pkt 2) i pkt 10) ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo 

o  szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz.U. 2022, poz.574 z późn. zm.), zarządzam, co następuje: 

 

§1 

1. Ustalam następujące zasady sprzedaży i ceny biletów na spektakle Teatru AST:  
1) Spektakle dyplomowe:  

- bilet normalny – 30 zł brutto, 
- bilet ulgowy – 25 zł brutto, 
- bilet grupowy (grupa powyżej 30 osób) – 20 zł brutto/1 osoba, 
- wejściówka „premierowa”: goście premierowi z listy AST, z wyjątkiem 

dyrektorów teatrów, reżyserów, reżyserów castingów, agentów, 
recenzentów teatralnych (1 miejsce);  dodatkowe wejściówki (powyżej 2 
szt.)  dla osób biorących udział i realizujących spektakle – 10 zł brutto, 

- wejściówka „branżowa”: pracownicy AST, pracownicy innych teatrów 
i  instytucji kultury, osoby studiujące na kierunkach teatrologia i  wiedzy 
o  teatrze oraz w innych uczelniach artystycznych – 10 zł brutto. 

2) Spektakle dyplomowe muzyczne:  
- bilet normalny – 35 zł brutto, 
- bilet ulgowy – 30 zł brutto, 
- bilet grupowy (grupa powyżej 30 osób) – 25 zł brutto/1 osoba, 
- wejściówka „premierowa”: goście premierowi z listy AST, z wyjątkiem 

dyrektorów teatrów, reżyserów i reżyserów castingów, agentów, 
recenzentów teatralnych (1 miejsce);  dodatkowe wejściówki (powyżej 2 
szt.)  dla osób biorących udział i realizujących spektakle – 10 zł brutto, 

- wejściówka „branżowa”: pracownicy AST, pracownicy innych teatrów 
i  instytucji kultury, osoby studiujące na kierunkach teatrologia i  wiedzy 
o  teatrze oraz w innych uczelniach artystycznych – 10 zł brutto. 

3) Publiczne pokazy prac egzaminacyjnych Wydziału Aktorskiego i Wydziału Reżyserii 
Dramatu (z wyłączeniem pokazów w ramach Dni Otwartych): 

- bilet normalny – 20 zł brutto, 
- bilet ulgowy – 15 zł brutto, 
- bilet grupowy (grupa powyżej 30 osób) – 10 zł brutto/1 osoba, 
- wejściówka „branżowa”: pracownicy AST, pracownicy innych teatrów 

i  instytucji kultury, osoby studiujące na kierunkach teatrologia i  wiedzy 
o  teatrze oraz w innych uczelniach artystycznych – 10 zł brutto. 



2. Osoby studiujące biorące udział w danym spektaklu dyplomowym otrzymują miejsca 
na spektakle premierowe w zależności od ilości miejsc na  widowni.  

3. Osoby studiujące w AST (w tym w filiach we Wrocławiu i Bytomiu) zajmują wolne 
miejsce na widowni.   

4. Bilety ulgowe przysługują uczniom, studentom, emerytom, rencistom, osobom 
z  niepełnosprawnościami i ich opiekunom. 

5. Kierownik Działu organizacji Teatru AST i promocji ma możliwość ustalenia ceny 
promocyjnej biletów tak, aby zapewnić optymalne wpływy ze sprzedaży biletów oraz 
frekwencję na spektakle oraz pokazy. Promocyjna cena biletów nie może być jednak 
mniejsza niż 50% cen biletów określonych w ust.1. 

§ 2 

Uchyla się zarządzenie nr 14/2017 Rektora PWST z dnia 18 września 2017 roku. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor AST 

prof. dr hab. Dorota Segda 

 


