Regulamin Centrum Handlowego Avenida Poznań
Szanowny Gościu Avenidy Poznań,
w trosce o Twoje bezpieczeństwo oraz wygodę i komfort prosimy o zapoznanie się z treścią
Regulaminu obowiązującego na terenie CH Avenida Poznań.
1. Zakazuje się przebywania na terenie Centrum osobom w stanie nietrzeźwym lub pod
wpływem
środków
odurzających,
zakłócających
porządek
publiczny
lub zachowujących się w sposób uciążliwy dla innych osób.
2. Osoby w stanie nietrzeźwym, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie
dla życia, zdrowia lub mienia będą wypraszane.
3. Spożywania napojów alkoholowych poza wyznaczonymi lokalami gastronomicznymi
jest zabronione.
4. Palenie tytoniu lub papierosów elektronicznych na terenie Centrum jest zabronione.
5. Żebranie i akwizycja są zabronione.
6. Wystawianie towarów na sprzedaż, gra na instrumentach muzycznych, występy,
imprezy i zorganizowane zgromadzenia o jakimkolwiek charakterze bez pisemnej
zgody Dyrekcji CH Avenida Poznań są zabronione.
7. Dystrybucja materiałów reklamowych, umieszczanie plakatów, przeprowadzanie
ankiet wśród klientów, fotografowanie i filmowanie w celach komercyjnych, itp.
wymagają pisemnej zgody Dyrekcji Centrum.
8. Zabrania się zarówno jazdy na rowerach, rolkach, deskorolkach, hulajnogach i
motocyklach , jak i pozostawiania jednośladów w pasażu handlowym.
9. Psy należy prowadzać na smyczy i w kagańcu. Wszystkie spowodowane przez nie
nieczystości powinny zostać usunięte przez ich właścicieli. Za ewentualne szkody
poczynione przez zwierzęta odpowiada właściciel.
10. Siedzenie dozwolone jest wyłącznie na przeznaczonych do tego miejscach. Zabrania
się siedzenia na posadzkach, kwietnikach, barierkach, schodach i innych miejscach
do tego nie przeznaczonych.
11. Umyślne zanieczyszczanie, niszczenie lub niezgodne z przeznaczeniem używanie
urządzeń Centrum, także we wspólnych pomieszczeniach takich jak toalety,
pomieszczenia sanitarne itd., jest zabronione. Działania takie będą powodować
powstanie po stronie Centrum roszczenia o naprawienie szkody i wydanie zakazu
wstępu do Centrum.
12. Zachowanie naszych gości nie może narażać osób trzecich na utrudnienia,
uciążliwości (hałas, nietypowe zapachy, itp.) lub niebezpieczeństwo.
13. Przebywanie na terenie Centrum po zażądaniu jego opuszczenia przez Dyrekcję
lub pełnomocników może być ścigane karnie.
14. Teren CH Avenida Poznań jest monitorowany za pomocą kamer wideo. Wnoszenie
broni na teren Centrum jest zabronione. Zakaz nie dotyczy uprawnionych do tego
służb.
15. Wejście na teren CH Avenida Poznań oznacza akceptację postanowień niniejszego
Regulaminu.
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