Gemini Park Tychy Sp. z o. o.
Pl. Szczepański 8
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Adres korespondencyjny:
Centrum Handlowe Gemini Park Tychy
ul. Towarowa 2c
43-100 Tychy

REGULAMIN CENTRUM
Szanowni Państwo,
Kierując się troską o bezpieczeństwo oraz dobre samopoczucie osób odwiedzających nasze Centrum
Handlowe, uprzejmie prosimy o przestrzeganie następujących postanowień zawartych w niniejszym
Regulaminie, który obowiązuje na terenie całego obiektu Centrum Handlowego Gemini Park Tychy.
1. Na terenie Centrum zabrania się :
• Jazdy na łyżworolkach, deskorolkach i rowerach na terenie całego obiektu,
• Wprowadzania rowerów do wewnątrz obiektu, na teren pasaży handlowych,
• Używania wózków zakupowych niezgodnie z ich przeznaczeniem,
• Kolportowanie materiałów reklamowych i jakichkolwiek ulotek, zdjęć, stawiania lawet
reklamowych bez zgody Administracji Centrum ,
• Umieszczania ogłoszeń i reklam na ścianach, drzwiach, skrzynkach energetycznych, hydrantach,
• Fotografowania i filmowania obiektu wewnątrz i na zewnątrz bez zgody Administracji Centrum,
• Organizowania zgromadzeń, handlu obnośnego i obwoźnego, występów muzycznych,
prowadzenia akcji charytatywnych na całym terenie Centrum bez zgody Administracji Centrum,
• Wprowadzania zwierząt na teren obiektu. Zakaz ten nie dotyczy psów przewodników
towarzyszących osobom niepełnosprawnym,
• Palenia wyrobów tytoniowych i spożywania napojów alkoholowych,
• Przebywania osób które:
▪

są w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,

▪

zachowują się niezgodnie z przepisami prawa i stanowią zagrożenie dla pozostałych klientów
Centrum,

▪

dokonały kradzieży mienia lub dopuściły się czynów karalnych na terenie Centrum,

▪

odwiedzają Centrum w celach innych niż wynika to z jego przeznaczenia.

• Wnoszenia broni, materiałów wybuchowych, narkotyków, substancji łatwopalnych oraz innych
zagrażających bezpieczeństwu i życiu klientów, w zakresie, w jakim nie zostało to dopuszczone
odpowiednimi przepisami,

Wszystkie wymienione wyżej postanowienia będą egzekwowane przez służby ochrony poprzez
poinformowanie Administracji Centrum i prośbę o opuszczenie obiektu . Nie zastosowanie się do
prośby będzie stanowiło naruszenie Regulaminu i pociągnie za sobą wezwanie odpowiednich służb
administracji państwowej.
Wszystkich odwiedzających a także osoby zatrudnione w Centrum uprzejmie prosimy o zastosowanie
się do postanowień niniejszego regulaminu .
Życzymy udanych zakupów!
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