REGULAMIN IMPREZ W SUNNY CLUB MUSIC

Poprzez wejście do Klubu zobowiązujesz się przestrzegać zapisów poniższego Regulaminu.

I. ZAKAZ WSTĘPU
1) Prawo wstępu do Klubu na Imprezę mają:
a. Osoby posiadające ważny bilet wstępu lub zaproszenie – za
okazaniem dowodu tożsamości oraz biletu/zaproszenia
b. Osoby które ukończyły 25 lat, posiadające dowód tożsamości
potwierdzający wiek ze zdjęciem, (w uzasadnionych przypadkach
obsługa Klubu może poprosić gości o wylegitymowanie
się dokumentem potwierdzającym wiek),
c. Przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnionych
do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji
po uzgodnieniu z kierownictwem Klubu,
2) Opłata za wejście do Klubu na Imprezę i rezerwacje pobierana
jest w gotówce, jej wysokość nie podlega negocjacjom i nie jest
ona zwracana w przypadku wychodzenia z Klubu. Rezerwacje
utrzymywane są do godziny 22:30.
3) Klub zastrzega sobie prawo nie wpuszczenia osoby lub osób
na swój teren bez podania przyczyny.
Zakaz wstępu i przebywania na terenie lokalu będzie stosowany
szczególnie w stosunku do:
a. Osób w wieku szkolnym i licealnym, także w sytuacjach gdy będą
przebywały w towarzystwie osób dorosłych i będą z tymi osobami
spokrewnione,
b. Osób zachowujących się niezgodnie z ogólnie przyjętymi normami
społecznymi,
c. Osób niestosownie ubranych (tzn. w stroju sportowym – krótkie
spodenki, dresy, adidasy itp.)
d. Osób zachowujących się wulgarnie, agresywnych w wyglądzie
i zachowaniu, których obecność może stworzyć sytuacje
niebezpieczne dla innych osób przebywających w klubie,
e. Osób pijanych w stopniu znacznym,
f. Osób pod wpływem działania narkotyków lub substancji
odurzających,
4) Przy wejściach na teren imprezy uczestnicy imprezy zobowiązani
są poddać się kontroli dokumentów na życzenie uprawnionego
przedstawiciela organizatora.
Podstawą uczestnictwa w imprezach odbywających się w Klubie
jest okazanie dokumentu ze zdjęciem (legitymacja studencka,
dowód osobisty, prawo jazdy, etc.)

5. Dokonywania jakichkolwiek zachowań noszących znamiona handlu,
akwizycji, promocji i reklamy oraz zbiórek pieniężnych,
6. Wykonywania zdjęć osobom przebywającym w Klubie bez
ich zgody,
7. Rzucania jakimikolwiek przedmiotami,
8. Wychodzenia z napojami z Sali Klubu,
9. Wchodzenia na salę w odzieży wierzchniej
(szatnia jest obowiązkowa),
10.Fotografowania oraz rejestracji audio-wizualnej imprezy bez zgody
organizatora,
11.Wchodzenia na teren imprezy ze zwierzętami,
12.Wchodzenia na parkiet z napojami,
e. W przypadkach zakwestionowania przedmiotów, o których mowa
wyżej przy wnoszeniu ich na teren Klubu, osoby takie nie będą
wpuszczane na obiekt,
f. Osoby przebywające w Klubie są zobowiązane zachowywać się
w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób,

II. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Za zniszczenie wyposażenia Klubu osoby, które się tego dopuściły
ponoszą odpowiedzialność materialną i karną: każdorazowe
wykroczenie o znamionach przestępstwa i aktów wandalizmu
zgłaszane będzie Policji. Jednocześnie w przypadkach tych osób
będzie miał zastosowanie zakaz wstępu do Klubu,
2) Spory w sprawach nieuregulowanych w tym Regulaminie
rozstrzyga kierownictwo Klubu,
3) Skargi i wnioski będą przyjmowane w formie pisemnej,
4) Regulamin został podany do publicznej wiadomości poprzez
zamieszczenia na ogólnodostępnej tablicy ogłoszeniowej na terenie
Klubu,
5) Osoby nie przestrzegające ustaleń powyższego regulaminu
i niestosujące się do poleceń służb porządkowych lub organizatora
zostaną usunięte z terenu imprezy, a w przypadku rażących
wykroczeń przekazane właściwym organom.
6) Zakup biletu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody
na wykorzystanie wizerunku osoby jak również umieszczenia
w różnych mediach (np. Facebook, strona internetowa,
portal youtube.pl, itp.)
7) ZAKUP BILETU OZNACZA AUTOMATYCZNĄ
I BEZWZGLĘDNĄ AKCEPTACJĘ NINIEJSZEGO REGULAMINU

UWAGA !!!
OSOBY PRZEBYWAJĄCE W KLUBIE PODCZAS IMPREZY MOGĄ
BYĆ NARAŻONE NA CIĄGŁE PRZEBYWANIE
W STREFIE DŹWIEKÓW, MOGĄCYCH SPOWODOWAĆ
USZKODZENIE SŁUCHU.
1) Klub jest obiektem objętym ochroną,
a. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do bezwzględnego
przestrzegania niniejszego regulaminu,
b. Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwa służba
porządkowa organizatora,
c. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się
do wskazań i poleceń służb porządkowych organizatora imprezy
oraz osób odpowiedzialnych za imprezę,
d. Osobom wchodzącym do Klubu i przebywającym na jej terenie
zabrania się:
1. Wnoszenia napojów alkoholowych i bezalkoholowych
2. Wnoszenia środków odurzających,
3. Posiadania i wnoszenia materiałów wybuchowych, ostrych narzędzi
i innych przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych
osób,
4. Wchodzenie do pomieszczeń i miejsc, które są przeznaczone
tylko dla osób pracujących w Klubu,

SŁUŻBY PORZĄDKOWE ORGANIZATORA UPRAWNIONE SĄ
DO SPRAWDZENIA, CZY DANA OSOBA NIE WNOSI
NIEBEZPIECZNYCH PRZEDMIOTÓW, ALKOHOLU, ITP.
III. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1) Obsługa zastrzega sobie prawo usuwania szklanek i butelek
pozostawionych na ladzie baru lub w miejscach gdzie mogą
one stanowić zagrożenie dla innych osób,
2) Klub nie prowadzi depozytu rzeczy wartości w szatni: nie bierze
tym samym odpowiedzialności za pozostawione w szatni rzeczy
wartościowe, dokumenty, sprzęt elektroniczny, karty płatnicze, itd.,
3) 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,
4) W przypadku zaistnienia spraw spornych związanych z wydanie
odzieży bez posiadania numerka z szatni decyduje kierownictwo
Klubu kierując się każdorazowo dobrem klienta. Kwota pobierana
za zgubienie numerka wynosi 20 pln.
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