REGULAMIN CENTRUM HANDLOWEGO RONDO
Szanowni Państwo,
W trosce o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszych klientów prosimy o zapoznanie się
z obowiązującym na terenie Centrum Handlowego RONDO regulaminem oraz o przestrzeganie zasad
w nim zawartych.
W budynku Centrum Handlowego RONDO, położonego w Bydgoszczy, (kod pocztowy 85-321) przy ul.
Kruszwickiej 1 („Centrum”) oraz na terenie nieruchomości, na której Centrum jest posadowione
stosowane są środki techniczne umożliwiające rejestrację obrazu („Monitoring”). Procedura rejestracji
obrazu (monitoringu) dostępna jest w biurze Dyrekcji Centrum oraz na stronie internetowej:
www.chrondo.pl
Na terenie Centrum Handlowego RONDO zabrania się:
1. Przebywania osobom:
- w stanie nietrzeźwym lub będącym pod wpływem środków odurzających,
- zakłócającym porządek Centrum, żebrzącym, półnagim, zasłaniającym twarz, uciążliwym z
punktu widzenia higieny osobistej,
- zagrażającym bezpieczeństwu klientów i pracowników Centrum.
2. Przebywania na terenie Centrum po godzinach otwarcia osobom nie posiadającym stosownej
zgody Dyrekcji Centrum.
3. Pozostawiania bez nadzoru i opieki torebek, bagażu, pakunków, plecaków, itp.
4. Wprowadzania psów i innych zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników lub w przypadku
bezpośredniej wizyty klienta ze zwierzęciem w kagańcu i na smyczy w sklepie zoologicznym.
5. Jazdy na deskorolkach, łyżworolkach, wrotkach, hulajnogach, rowerach, itp. oraz
wprowadzania rowerów, za wyjątkiem bezpośredniej wizyty serwisowej w sklepie sportowym.
6. Pozostawiania dzieci do lat 8 bez opieki.
7. Wnoszenia wszelkiej broni, w tym palnej i białej, materiałów wybuchowych, niebezpiecznych
substancji chemicznych oraz innych materiałów niebezpiecznych, z wyjątkiem osób
uprawnionych.
8. Używania wózków przeznaczonych do zakupów na sali sprzedaży hipermarketu niezgodnie z
ich przeznaczeniem, w tym również do przewożenia dzieci wewnątrz wózka.
9. Pozostawiania na terenie Centrum oraz parkingu wózków przeznaczonych do zakupów na sali
sprzedaży hipermarketu poza wyznaczonymi do tego miejscami.
10. Palenia tytoniu, papierosów elektronicznych oraz spożywania alkoholu i środków
odurzających.
11. Używania na terenie Centrum otwartego ognia.
12. Organizowania akcji promocyjnych, wieców, występów artystycznych, handlu obnośnego oraz
akcji charytatywnych bez pisemnej zgody Dyrekcji Centrum.
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