
Szanowni Państwo,

W trosce o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszych klientów prosimy o zapoznanie się z obowiązującym na terenie 

Centrum Handlowego NOWE CZYŻYNY regulaminem oraz o przestrzeganie zasad w nim zawartych. Centrum Handlowe 

(dalej Centrum Handlowe lub Centrum) oznacza budynek Centrum wraz z terenami wokół budynku stanowiącymi 

własność spółki Newbridge Romsey spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kraków spółka komandytowa,  („Właściciel”), 

zarządzanymi przez spółkę Apsys Polska (Zarządca).

1. Na terenie Centrum Handlowego NOWE CZYŻYNY zabrania się:

 a. Przebywania osobom:

  i.  w stanie nietrzeźwym lub będących pod wpływem środków odurzających,

  ii.  zakłócającym porządek Centrum Handlowego,

  iii. zagrażającym bezpieczeństwu klientów i pracowników Centrum Handlowego,

  Zarządca może odmówić wejścia na teren Centrum osobom, których obecność lub zachowanie mogłoby stanowić 

zagrożenie dla bezpieczeństwa, dobrego imienia lub interesów Centrum,

 a.  Przebywania na terenie Centrum Handlowego po godzinach otwarcia osobom nie posiadającym stosownej zgody 

Zarządcy,

 b. Pozostawiania bez nadzoru i opieki torebek, bagażów, pakunków, plecaków, itp.,

 c. Jazdy na deskorolkach, łyżworolkach, hulajnogach, rowerach, itp.,

 d. Pozostawiania dzieci do lat 8 bez opieki osoby dorosłej,

 e.  Wnoszenia wszelkiej broni, w tym palnej i białej, materiałów wybuchowych, niebezpiecznych substancji chemicznych 

oraz innych niebezpiecznych materiałów,

 f. Używania wózków przeznaczonych do zakupów  niezgodnie z ich przeznaczeniem,

 g.  Pozostawiania na terenie Centrum Handlowego, w tym na parkingach wózków przeznaczonych do zakupów poza 

wyznaczonymi do tego miejscami,

 h. Palenia tytoniu, papierosów elektronicznych oraz spożywania alkoholu poza wyznaczonymi do tego miejscami,

 i. Używania na terenie Centrum Handlowego otwartego ognia,

 j.  Organizowania wieców, występów artystycznych, handlu obnośnego oraz akcji charytatywnych bez pisemnej zgody 

Zarządcy,

 k. Emitowania hałasów, nieprzyjemnych zapachów oraz żebrania,

 l.  Fotografowania lub filmowania na terenie Centrum Handlowego bez zgody Zarządcy, za wyjątkiem zdjęć lub filmów 

do użytku prywatnego,

 m. Prowadzenia akcji promocyjnych bądź reklamowych na terenie Centrum Handlowego bez zgody Zarządcy,

 n.  Umyślnego zanieczyszczania, niszczenia lub używania niezgodnie z przeznaczeniem urządzeń Centrum Handlowego. 

Działania takie będą podstawą do roszczenia o naprawienie szkody. 

2.  Psy można wprowadzać do Centrum jedynie na smyczy i w kagańcu. Wszystkie nieczystości powinny zostać usunięte 

przez ich właścicieli. Pełna odpowiedzialność za psy i koty spoczywa na ich właścicielach. Koty można wprowadzać  

do Centrum jedynie w nosidełkach. Ze względów sanitarnych strefa stolikowa food court usytuowana wewnątrz Centrum 

oraz lokale prowadzące sprzedaż artykułów spożywczych, w tym hipermarket Carrefour, są całkowicie wyłączone 

z możliwości wprowadzania do nich zwierząt. Każdy lokal na terenie Centrum wyznacza indywidualnie możliwość 

wprowadzania zwierząt na teren powierzchni sklepowej. Powyższe nie ma zastosowania w sytuacji, gdy pies jest psem 

przewodnikiem, towarzyszącym osobie niewidomej lub niedowidzącej na smyczy.

3.  Rzeczy znalezione należy niezwłocznie przekazać służbie ochrony Centrum Handlowego lub pracownikowi Punktu 

Informacyjnego. Zatrzymanie rzeczy znalezionych stanowi naruszenie obowiązującego prawa.

4. Osoby odwiedzające Centrum Handlowe powinny respektować polecenia służb ochrony Centrum i Zarządcy.

5.  Przebywanie na terenie Centrum Handlowego po zażądaniu opuszczenia go przez służby ochrony Centrum lub Zarządcę 

może być objęte interwencją Policji lub innych organów porządkowych.

                            Zarządca Centrum Handlowego 

regulamin centrum handlowego


