Regulamin Domu Handlowego Supersam
Regulamin określa zasady funkcjonowania Domu Handlowego celem
zapewnienia optymalnych warunków dla wszystkich osób
przebywającym na jego terenie.

Dom Handlowy jest dostępny dla Państwa w godzinach otwarcia wskazanych
na drzwiach wejściowych, oraz na stronie internetowej:
www.supersam-katowice.pl

Na terenie Domu Handlowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientów
zabrania się:
1. Palenia wszelkiego rodzaju wyrobów tytoniowych, konsumowania napojów
alkoholowych za wyjątkiem miejsc do tego specjalnie wyznaczonych.
2. Fotografowania i filmowania Domu Handlowego lub jego części, bez pisemnej
zgody Dyrekcji Budynku.
3. Organizowania zgromadzeń, wystawiania na sprzedaż towarów, handlu
obnośnego obwoźnego, występów muzycznych, prowadzenia akcji
charytatywnych bez pisemnej zgody Dyrekcji DH Supersam.
4. Wnoszenia rzeczy mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi,
lub których przechowywanie bądź posiadanie jest prawnie zabronione.
5. Biegania, jazdy na łyżworolkach, deskorolkach, rowerach, motocyklach jak
również ich wprowadzania na teren Domu Handlowego.
6. Niszczenia mienia Domu Handlowego lub uczynienia go nie nadającym się do
użytku w pomieszczeniach ogólnodostępnych takich jak toalety
pomieszczenia sanitarne pasaże.
7. Żebrania, akwizycji na terenie Domu Handlowego.
8. Siedzenia w miejscach do tego nie przeznaczonych, wychylania się po za
obrys poręczy, wchodzenia na siatki bezpieczeństwa.
Ogólne warunki Regulaminu Domu Handlowego
1. Dla bezpieczeństwa klientów na terenie Domu Handlowego zabudowano
system nadzoru wizyjnego.
2. Wobec osób naruszających niniejszy regulamin będą wyciągane
konsekwencje prawne.
3. Wszelkie naruszenia Regulaminu lub przepisów prawa należy zgłaszać pod
numerem telefonu ochrona 32 712 18 40 lub administracja 32 712 18 33

4. Wejście na teren Domu Handlowego oznacza zgodę na wszelkie
postanowienia niniejszego regulaminu.
5. Niezależnie od wymienionych wyżej postanowień zabrania się podejmowania
w budynku działań zakazanych w świetle obowiązującego prawa.
6. Wszystkie rzeczy znalezione należy niezwłocznie przekazać służbie ochrony.
7. Psy można wprowadzać do budynku jedynie na smyczy i w kagańcu.
Wszystkie nieczystości powinny być usunięte przez ich właścicieli.
8. Osoby odwiedzające są proszone o respektowanie poleceń służby ochrony
Domu Handlowego.
9. Wszystkich odwiedzających uprzejmie prosimy o respektowanie postanowień
regulaminu, oraz innych zaleceń porządkowych Dyrekcji Domu Handlowego i
jej współpracowników.
10. Naruszenie regulaminu bądź zaleceń, o których mowa w regulaminie
pociągnie za sobą podjęcie przez służbę ochrony odpowiednich działań.
Przebywanie na terenie Domu Handlowego po zażądaniu opuszczenia
budynku przez jego Dyrekcje lub współpracowników może być ścigane
karnie.
11. Małoletni w wieku poniżej 13 lat mogą przebywać wyłącznie pod opieką
osoby, która z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązana do nadzoru nad
nimi.

