
Regulamin Przedsprzedaży biletów na spektakl „Złap mnie, jeśli potrafisz” 

 

 

I. Przedmiot Regulaminu 

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”) jest określenie warunków 

świadczenia przez Teatr Muzyczny w Łodzi (dalej „Teatr”) usługi przedsprzedaży 

biletów na spektakl „Złap mnie, jeśli potrafisz” w cenach niższych, niż w przewidywanej 

zarządzeniem regularnej sprzedaży (dalej „Przedsprzedaż”). 

2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie postanowienia 

obowiązujących w Teatrze regulaminów: sprzedaży i rezerwacji biletów oraz zakupu 

biletów przez stronę internetową. 

3. Organizatorem Przedsprzedaży przewidzianej Regulaminem jest Teatr Muzyczny w 

Łodzi, ul. Północna 47/51, 91-425 Łódź. 

4. Przedsprzedaż rozpoczyna się 15 listopada 2022 roku o godz. 11:00 i zakończy się 31 

grudnia 2022 roku o godz. 20:00. 

 

 

II. Warunki Przedsprzedaży 

1. Przedsprzedaż realizowana będzie zarówno stacjonarnie w kasie biletowej Teatru (ul. 

Północna 47/51, Łódź), jak w online w serwisie bilety.teatr-muzyczny.lodz.pl. 

2. Zakupu biletów w obniżonej cenie można dokonać jedynie w terminach wskazanych 

wyżej, tj. od 15 listopada 2022 roku od godz. 11:00 do 31 grudnia 2022 roku do godz. 

20:00. 

3. Przystąpienie do zakupu biletów objętych Przedsprzedażą oznacza akceptację 

niniejszego Regulaminu. 

4. Do całego procesu zakupu mają zastosowanie obowiązujące w Teatrze: Regulamin 

sprzedaży i rezerwacji biletów oraz Regulamin zakupu biletów poprzez stronę 

internetową, poszerzone o zasady zawarte w niniejszym Regulaminie. 

4. Biletów objętych Przedsprzedażą nie można rezerwować, celem wykupu w innym 

terminie. 

5. Bilety zakupione podczas Przedsprzedaży nie podlegają zwrotowi. 

6. Bilety zakupione podczas Przedsprzedaży nie podlegają wymianie na bilety na inne 

spektakle. 

6. Z Przedsprzedaży może skorzystać pełnoletnia lub (za zgodą przedstawicieli 

ustawowych) niepełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

nie posiadająca osobowości prawnej. 

7. Warunki Przedsprzedaży przewidzianej powyższym Regulaminem nie łączą się z 

warunkami innych promocji organizowanych przez Teatr. 

 

III. Ceny biletów na spektakl „Złap mnie, jeśli potrafisz” w Przedsprzedaży 

W ramach Przedsprzedaży ustala się następujące ceny biletów na spektakl „Złap mnie 

jeśli potrafisz”: 

 



1. PREMIERA  

18 marca 2023 roku, godz. 18:30 

VIP - 280 zł 

strefa I - 200 zł 

strefa II - 120 zł 

strefa III - 80 zł 

strefa IV - 60 zł 

 

2. POZOSTAŁE SPEKTAKLE  

17 marca 2023 roku, godz. 18:30, 19 marca 2023 roku, godz. 17:00 

24 marca 2023 roku, godz. 18:30, 25 marca 2023 roku, godz. 18:30 

26 marca 2023 roku, godz. 17:00, 31 marca 2023 roku, godz. 18:30 

1 kwietnia 2023 roku, godz. 18:30, 2 kwietnia 2023 roku, godz. 17:00 

28 kwietnia 2023 roku, godz. 18:30, 29 kwietnia 2023 roku, godz. 18:30 

30 kwietnia 2023 roku, godz. 17:00 

Bilety normalne: 

VIP - 170 zł 

strefa I - 110 zł 

strefa II - 90 zł 

strefa III - 70 zł 

strefa IV - 50 zł 

Bilety ulgowe: 

strefa I - 90 zł 

strefa II - 70 zł 

strefa III - 40 zł 

strefa IV - 30 zł 

 

 

 

 

 

 

 


