REGULAMIN CENTRUM
HANDLOWO-ROZRYWKOWEGO
ZŁOTE TARASY
MAJĄC NA UWADZE BEZPIECZEŃSTWO I DOBRO NASZYCH KLIENTÓW PROSIMY
O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI PRZEPISAMI I PRZESTRZEGANIE ICH
PODCZAS PRZEBYWANIA W CENTRUM HANDLOWO-ROZRYWKOWYM ZŁOTE TARASY
ZABRANIA SIĘ:
1) Łamania na terenie Centrum prawa lub stwarzania zagrożenia dla Klientów i/lub
Personelu Centrum.
2) Przebywania w Centrum:
a. Osób będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
b. Osób zakłócających porządek oraz zagrażających bezpieczeństwu Klientów
i Personelu
3) Organizowania bez uprzedniej pisemnej zgody Zarządcy Centrum:
a. Wieców, imprez artystycznych, handlu obnośnego, akcji charytatywnych
b. Działalności promocyjnej i reklamowej
4) Wnoszenia na teren Centrum broni, materiałów wybuchowych, substancji
chemicznych lub innych materiałów niebezpiecznych
5) Fotografowania lub filmowania Centrum z zewnątrz i wewnątrz w celach
komercyjnych lub przez profesjonalnych fotografów lub ekipy telewizyjne bez
uprzedniego upoważnienia Zarządzającego Centrum
6) Używania znaku handlowego i/lub wizerunku graficznego Złotych Tarasów bez
uprzedniego upoważnienia Zarządcy lub Właściciela Centrum
7) Jazdy na rolkach, longbordach, rowerach, hulajnodze itp. na terenie Centrum
8) Wprowadzania i wnoszenia na teren centrum psów i/lub innych zwierząt za
wyjątkiem psów przewodników oraz psów asystujących
9) Palenia tytoniu oraz użytkowania papierosów elektronicznych jak i spożywania
alkoholu wewnątrz centrum poza upoważnionymi punktami gastronomicznymi
10) Parkowania pojazdów poza wyznaczonymi i oznakowanymi miejscami oraz
w miejscach przeznaczonych dla niepełnosprawnych bez stosownych uprawnień
11) Przebywania na terenie Centrum poza godzinami otwarcia bez posiadania
stosownej zgody
12) Pozostawiania bez opieki w szczególności dzieci oraz bagaży, rzeczy
osobistych, przedmiotów
13) Zaklejania, zasłaniania oraz zrywania wszelkich oznakowani ewakuacyjnych
i innych na terenie Centrum
14) Dewastowania wyposażenia centrum
NALEŻY RÓWNIEŻ PRZESTRZEGAĆ NASTEPUJĄCYCH PRZEPISÓW:
Wszelkie sesje zdjęciowe i/lub wywiady telewizyjne, radiowe powinny być wcześniej uzgadniane
i wymagają zezwolenia Zarządzającego Centrum
Zarządca Centrum powinien być poinformowany o wszelkich zagrożeniach bezpieczeństwa na
terenie Centrum
W przypadkach zagrożenia należy stosować się do obowiązujących procedur bezpieczeństwa
i korzystać z dróg ewakuacyjnych. Należy stosować się do poleceń Zarządzającego Centrum
i/lub osób upoważnionych.

Kontakt do ochrony obiektu: 22 222 10 10
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