REGULAMIN KLUBU DESEO
§ 1 GODZINY OTWARCIA KLUBU, OPŁATY ZA WSTĘP I REZERWACJE


Klub Deseo organizuje głównie imprezy okolicznościowe, wymagana jest rezerwacja.



Imprezy organizowane są w godzinach od 20:00 do 2:00-3:00 w nocy w każdy piątek i sobotę oraz
w czwartki od godziny 18:00 do 24:00 ( w pozostałe dni tygodnia – informacja telefoniczna )



Klub oglądać można w każdy czwartek, piątek i sobotę od godziny 18 do 22 lub po wcześniejszym
umówieniu się telefonicznym.
( Informacje o imprezach zamkniętych znajdziemy w zakładce „W TYM TYGODNIU” )



Godzina zamknięcia Klubu ustalana jest przez Kierownictwo- stosownie do okoliczności.



Wstęp do Klubu może być płatny.
( opłata za wstęp nie dotyczy gości imprez urodzinowych , firmowych i innych imprez okolicznościowych
na które zarezerwowana została jedna z sal w klubie lub cały klub )



Opłata za wejście do Klubu pobierana jest w gotówce, jej wysokość nie podlega negocjacjom i nie jest
ona zwracana w przypadku wychodzenia z Klubu,.



Opłata za wejście do Klubu pobierana jest przez selekcję lub ochronę Klubu.



Wszelkich rezerwacji dokonujemy telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail oraz osobiście
w klubie. Potwierdzeniem rezerwacji jest zawsze wpłata zaliczki.

§ 2 OSOBY UPRAWNIONE DO WSTĘPU DO KLUBU


Prawo wstępu do Klubu mają:
o

Osoby powyżej 18-go roku życia, posiadające dowód tożsamości potwierdzający wiek. W uzasadnionych
przypadkach obsługa Klubu może poprosić Gości o wylegitymowanie się
dokumentem
potwierdzającym wiek

( wyjątek stanowią zorganizowane przez Opiekuna - Rodzica imprezy urodzinowe z ustaloną wcześniej
listą gości i wypełnionym przez rodziców – opiekunów odpowiednim formularzem potwierdzającym
zgodę na uczestnictwo w takiej imprezie osoby nieletniej )
o

Przedstawiciele prasy, radia i innych mediów- posiadający dokument potwierdzający pracę lub współpracę
z mediami

o

Przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych - na podstawie
ważnych legitymacji, po uzgodnieniu z kierownictwem Klubu



Obsługa Klubu może odmówić wstępu do Klubu każdej osobie bez podania przyczyny.



Gość Klubu wyraża zgodę na wykonywanie i rozpowszechnianie zdjęć fotograficznych z imprezy z jego
udziałem (zarówno na stronie internetowej klubu, jak i w innych mediach)



ZAKAZ WSTĘPU będzie stosowany szczególnie w stosunku do:
o

Osób zachowujących się niezgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi

o

Osób niestosownie ubranych

o

Osób agresywnych w wyglądzie i zachowaniu, których obecność może stworzyć sytuacje niebezpieczne
dla innych osób przebywających w klubie

o

Osób nietrzeźwych w stopniu znacznym

o

Osób pod wpływem działania narkotyków lub substancji odurzających

§ 3 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA



Na terenie należącym do Klubu ochronę fizyczną sprawują pracownicy Ochrony, zobowiązani do zapewnienia
bezpieczeństwa w obiekcie oraz zabezpieczenia jego mienia i przebywających w nim Gości oraz pracowników.



Osoby przebywające w Klubie są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu
swojemu oraz osób trzecich.



Osoby przebywające w Klubie są zobowiązane do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń
służb porządkowych, obsługi Klubu, w szczególności w sytuacjach zagrożenia przeciwpożarowego.



Osobom wchodzącym do Klubu i przebywającym w Klubie ZABRANIA SIĘ:
o

wnoszenia do Klubu napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz przekąsek
( chyba że wcześniej ustalone zostało to na piśmie z kierownictwem klubu )
Za każdy znaleziony w lokalu alkohol niezgłoszony jako prezent przy wejściu do klubu i
niezdeponowany na barze może zostać naliczona kara umowna w wysokości 100zł/szt. a osoby
przyłapane na spożywaniu lub ukrywaniu tego alkoholu mogą zostać usunięte z lokalu w trybie
natychmiastowym.

o

wnoszenia do Klubu środków odurzających

o

posiadania i wnoszenia do Klubu materiałów wybuchowych

o

posiadania i wnoszenia ostrych narzędzi i innych przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu
innych osób w Klubie

o

wchodzenia do pomieszczeń i miejsc, które są przeznaczone tylko dla osób pracujących w Klubie

o

dokonywania jakichkolwiek zachowań noszących znamiona handlu, akwizycji, promocji i reklamy oraz
zbiórek pieniężnych

o

wykonywania zdjęć osobom przebywającym w klubie bez ich zgody

o

rzucania jakimikolwiek przedmiotami



Obsługa zastrzega sobie prawo usuwania szklanek i butelek pozostawionych na konsoli lub w miejscach,
gdzie mogą one stanowić zagrożenie dla innych osób.



Obsługa Klubu może odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej.



Osoby nieprzestrzegające powyższych zakazów i niestosujące się do poleceń obsługi zostaną niezwłocznie
usunięte z terenu Klubu i przekazane Policji.



Zabrania się wprowadzania zwierząt do Klubu.

§ 4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA I KARNA


Za zniszczenia wyposażenia Klubu, osoby, które się tego dopuściły, ponoszą odpowiedzialność materialną
karną.



Każdorazowe wykroczenie o znamionach przestępstwa i aktów wandalizmu zgłaszane będzie Policji.
Jednocześnie w przypadku tych osób będzie miał zastosowanie zakaz wstępu do Klubu.



Za nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu grozi odpowiedzialność karna
(art. 21 ust. 2, Ustawy z dnia 22.08.2002r.)



Spory w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Kierownictwo Klubu.



Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na mieniu lub na osobie w godzinach otwarcia
Klubu, w tym na terenie przyległym do Klubu. Klub objęty jest monitoringiem który rejestruje cały przebieg
imprezy. Monitoring ten może zostać wykorzystany przez policje w przypadku przestępstwa.



Skargi i wnioski będą przyjmowane w formie pisemnej.

§ 5 SZATNIA


Szatnia jest obowiązkowa (w sezonie).



Opłata za przechowanie jednej sztuki odzieży należącej do gościa Klubu wynosi 2 PLN

i



Zgubienie numerka z szatni należy niezwłocznie zgłosić obsłudze Klubu. Wydanie pozostawionych rzeczy
w szatni odbędzie się po opuszczeniu Klubu przez wszystkie osoby lub w dniu następnym, w godzinach
wskazanych przez obsługę Klubu. Opłata za zgubienie numerka z szatni wynosi 20 PLN



Klub nie prowadzi depozytu rzeczy wartościowych w szatni i nie bierze tym samym odpowiedzialności za
pozostawione w szatni rzeczy wartościowe, dokumenty, sprzęt elektroniczny, karty płatnicze itd.



W przypadku zaistnienia spraw spornych związanych z wydaniem odzieży z szatni- bez posiadania numerku,
decyduje kierownictwo Klubu kierując się każdorazowo dobrem Klienta.

§ 6 IMPREZY ZAMKNIĘTE


Osoba organizująca imprezę w klubie lub uczestnik imprezy będący osobą zaproszoną na taką imprezę
potwierdza że zapoznał(a) się z niniejszym regulaminem, akceptuje wszystkie jego postanowienia
i zobowiązuje się do ich przestrzegania



Uczestnicy imprezy 18stkowej nie mogą wychodzić poza teren klubu aż do końca imprezy chyba że wychodzą
do domu przed końcem imprezy i nie mogą już wtedy wrócić na imprezę.



Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 STYCZNIA 2011 r.



Klub Deseo zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.
Ewentualne zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia.



W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

Kierownictwo Klubu "Deseo
Regulamin został podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na ogólnodostępnej stronie internetowej
www.deseo.pl
WCHODZĄC DO KLUBU AKCEPTUJESZ REGULAMIN

