
NÁHRADNÍ TERMÍNY PŘEDSTAVENÍ (vstupenky zůstávají v platnosti):
Příběhy Maxipsa Fíka – 4. 10. 2020 od 15.00 hodin
Přestavení pro školy Jak (Jules) žil Verne – 2. 10. 2020 od 10.00 hodin
Ladislav Špaček – Etiketa není věda – 8. 10. 2020 od 19.00 hodin
Představení pro školy Tomáš Klus – Paměť písní tour - 9. 9. 2020 od 10.00 hodin
Tomáš Klus - Paměť písní – 9. 9. 2020 od 19.21 hodin
Gedeonův uzel v MKD – 10. 9. 2020 od 19.00 hodin
Jiří Suchý & Jitka Molavcová & Orchestr divadla Semafor – 15. 9. 2020 od 19.00 hodin
Představení pro školy Bez keců a bez autorit! – 29. 9. 2020 od 10.00 hodin
Představení pro školy Pohádky ovčí babičky – 21. 10. 2020 od 10.00 hodin
Kamil Střihavka & The Leaders! – 10. 11. 2020 od 19.00 hodin
Lordi – 17. 12. 2020 od 19.00 hodin
Představení pro školy My děti ze stanice ZOO – 19. 11. 2020 od 8.30 hodin
Mělnická ledová víla – 21. 1. 2021 od 18.00 hodin
Michal k snídani - Kouzelná školka – 6. 11. 2020 od 17.00 hodin
Černobyl - spící peklo – 22. 9. 2020 od 18.00 hodin
Šeherezáda – 19. 10. 2020 od 19.00 hodin
Krasavice interkontinentální – náhradní termín v jednání – únor 2021
LiStOVáNí.cz: Špeky – 25. 6. 2020 od 18.00 hodin

 
ZRUŠENÁ PŘEDSTAVENÍ (vstupné se vrací dle níže uvedených podmínek) 
Jiří Suchý | Lehce s životem se prát (17. 3.)
S batohem napříč Marokem (23. 3.)
Kafka Band (24. 3.) 
Tomáš Homuta Trio (1. 4.)
Jsme opravdu všichni ve Vesmíru úplně sami? (23. 4.)
Myšáci jsou rošťáci (26. 4.)
4000 dnů (27. 4.)
Letem světem (12. 5.)
Jak se dělá tanečník (13. 5.)
Mýcení (5. 5.)
Vražda krále Gonzaga (15. 6.)
Karel Plíhal (26. 5.)
 
Vstupné bude vraceno nejdříve tři pracovní dny před termínem akce, nejpozději do 30. 6. 2020.
Vracení vstupného na zrušené pořady Mělnického kulturního centra bude po otevření poboček Mekuc probíhat  
v jejich pokladnách v MKD a v TIC Mělník.
Po otevření pokladen na obou pobočkách Mekuc (25. 5. 2020) bude možné vracet i vstupné na pořady  
s náhradním termínem konání.
Vstupné za vstupenky zakoupené on-line vrací průběžně provozovatel vstupenkového systému Colosseum Ticket.

Vstupné na zrušené pořady je možné vracet i bezhotovostně, a to na základě žádosti zaslané e-mailem.
Žádost zaslaná na info@mekuc.cz musí mít uveden předmět zprávy ŽÁDOST O VRACENÍ VSTUPNÉHO  
PŘEVODEM a musí obsahovat v připojené příloze scan či fotografii vstupenek (text včetně identifikačního čísla 
vstupenek musí být čitelný) a následující údaje:
- jméno a příjmení nakupujícího
- telefon pro možnost ověření žádosti
- číslo účtu, na který má být vstupné vráceno
- počet vracených vstupenek
- celková požadovaná částka k vrácení
- pořad, na který byly vstupenky zakoupeny
Platba bude v případě platného ověření uvedených informací vrácena do jednoho týdne od zaslání žádosti. 
 
Informace budeme dle vývoje situace aktualizovat.

Děkujeme za pochopení.


