Regulamin promocji „Teatralna Tarcza Antyinflacyjna”
I. Przedmiot Regulaminu
1. Przedmiotem niniejszego regulaminu (dalej „Regulaminu”) jest określenie warunków
świadczenia przez Teatr Muzyczny w Łodzi (dalej „Teatr”) usługi sprzedaży biletów na
spektakle z własnego repertuaru w cenach niższych, niż w regularnej sprzedaży (dalej
„Promocja”).
2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie postanowienia
obowiązujących w Teatrze regulaminów: sprzedaży i rezerwacji biletów oraz zakupu
biletów przez stronę internetową.
3. Organizatorem Promocji przewidzianej Regulaminem jest Teatr Muzyczny w Łodzi, ul.
Północna 47/51, 91-425 Łódź.
4. Promocja rozpoczyna się 12 listopada 2022 roku i trwa do 23 grudnia 2022 roku, tj.
przez 6 kolejnych tygodni.
II. Warunki promocji
1. Przystąpienie do zakupu biletów objętych Promocją oznacza akceptację niniejszego
Regulaminu.
2. W Promocji przewidziano sześć kolejnych etapów:
- etap I – od 12 do 18 listopada 2022 roku
- etap II – od 19 do 25 listopada 2022 roku
- etap III – od 26 listopada do 2 grudnia 2022 roku
- etap IV – od 3 do 9 grudnia 2022 roku
- etap V – od 10 do 16 grudnia 2022 roku
- etap VI – od 17 do 23 grudnia 2022 roku
3. W każdym z etapów wymienionych w punkcie powyżej Teatr wyznaczy jeden wybrany
spektakl z własnego repertuaru oraz terminy jego prezentacji, które objęte będą
Promocją.
6. W każdym etapie Promocji na wskazany w punkcie powyżej spektakl obowiązywać
będą ceny niższe, niż w regularnej sprzedaży.
7. Zakończenie danego etapu oznacza zakończenie Promocji na wskazany spektakl.
8. Promocja obowiązywać będzie zarówno w kasie stacjonarnej Teatru (ul. Północna
47/51, Łódź), jak w online w serwisie bilety.teatr-muzyczny.lodz.pl

9. Bilety zakupione podczas Promocji nie podlegają zwrotowi.
10. Biletów objętych Promocją nie można rezerwować, celem wykupu w innym terminie.
11. Z Promocji może skorzystać pełnoletnia lub (za zgodą przedstawicieli ustawowych)
niepełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej.
12. Warunki Promocji przewidzianej powyższym Regulaminem nie łączą się z warunkami
innych promocji organizowanych przez Teatr.

