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Espectacles Petit Romea + Tallers Participatius + Projectes pedagògics 
Curs 2021-2022 

Dades de l’escola 

Nom:    Persona de contacte:  

NIF Escola: Telèfon: 

Adreça:

Població: CP:  

Correu electrònic: 

Reserva d’espectacle o taller 

Data:    Horari*:     Lloc:  

* L'horari marcat és l'hora que s'iniciarà la funció. L'hora recomanada d'arribada al teatre és de 15 minuts abans 
per tal de poder acomodar a tots els alumnes adequadament.

Nº de nens/es*:  Nº de mestres: 

Preu total:�  

Realitzar ingrés del 50% per confirmar la reserva en el compte: 
ES46-2100-0584-03-0200241355 de Caixa Bank. 
Realitzar ingrés del 50% restant dues setmanas abans de la data d'espectacle al mateix 
compte. -Referència al realitzar ingrés: (Nom escola i espectacle/taller)

Signatura del responsable  Segell del centre 

A recordar! 

Retornar document omplert  al correu
 serveieducatiu@viuelteatre.com     

Preu:

Espectacle / taller:

Teatre Romea (Hospital,  51  BCN)  
Tel. Informació: 93 432 43 69   Whatsapp:   625 57 94 97  

* Per cada 10 alumnes hi ha 1 d'acompanyant gratuït

http://www.viuelteatre.com/
mailto:serveieducatiu@viuelteatre.com


Condicions de contractació 
Una vegada s'hagin posat d'acord l'escola i el coordinador en la data i l'horari, s'omplirà el butlletí 
de reserva signat i es retornarà per correu electrònic a serveieducatiu@viuelteatre.com 

Simultàniament, preguem que una vegada feta la reserva s'informi a l'equip sobre cada 
sessió programada per tal de que puguin planificar la sortida i desenvolupar les activitats incloses en 
les guies didàctiques elaborades especialment per aquesta ocasió. 

Recordeu que per qualsevol dubte ens podeu trucar al 93.432.43.69 o enviar correu 
electrònic serveieducatiu@viuelteatre.com 

Forma de pagament 

Com? 
Ingrés de la quantitat acordada en el compte de l'Associació Cultural Viu el Teatre: 
ES46-2100-0584-03-0200241355 de Caixa Bank. 

Quan? 
50% al fer la reserva. 
50% dues setmanes abans de la data de l'espectacle. 

A tenir en compte: 

• Enviar comprovant de pagament escanejat a serveieducatiu@viuelteatre.com

• A l'escola que no ingressi l'import de les entrades reservades en els terminis indicats en
l'apartat anterior se li anul·larà la reserva, previ avís per telèfon o correu electrònic al
responsable de la sortida.

• Si l'escola fa una reserva menor al nombre d'infants que finalment vindran a l'espectacle, podrà
accedir a la sala però haurà d'abonar en efectiu la diferència abans d'entrar a la sala, sempre i
quan hi hagi disponibilitat de butaques per a la sessió.

• En el cas que no hi hagi butaques per les entrades no pagades prèviament l'escola no podrà
realitzar cap reclamació.

Canvis i anul·lacions 

Qualsevol increment en el número de places estarà determinat per l'aforament disponible. 

La no presentació del grup o part del grup d'alumnes a la funció, per qualsevol motiu, no 
eximeix a aquest del pagament íntegre de les entrades. 

Davant de qualsevol variació o anul·lació efectuada per Viu el Teatre en l'horari o la data d'alguna de 
les sessions contractades, el centre pot acceptar-la o anular la seva assistència, amb 
el nostre compromís de retornar l'import que corresponguin si s'opta per l'anul·lació. 

Molt  important 

La legislació vigent determina l'aforament de les sales d'acord a les normes de seguretat 
dels recintes públics. Per aquest motiu, el número de places reservades són les que disposareu el dia 
de la funció. És necessari, per tant, reservar les places reals a fi d'evitar el risc que una 
part dels assistents no puguin, finalment, accedir a l'espectacle. 
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