Regulamin Urban Garden
I. PRZEPISY OGÓLNE
1. Urban Garden jest przestrzenią wypoczynkowo – rekreacyjną położoną we Wrocławiu przy ul. Świdnickiej 40, zarządzaną przez Greencorp2 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Zarządzający”).
2. Urban Garden stanowi integralną część Domu Handlowego "RENOMA" przy ul. Świdnickiej 40, 50-024 Wrocław.
3. Urban Garden jest otwarta w okresie od 1 maja 2019 do 30 września 2019 od niedzieli do czwartku w godzinach 12:00-22:00, od piątku do soboty w godzinach 12:00- 24:00 z wyłączeniem okresów w czasie niekorzystnych warunków pogodowych.
4. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Urban Garden, należy przez to rozumieć teren całego kompleksu wraz ze strefą relaksu oraz przestrzenią magazynową.
5. Niniejszy Regulamin ma na celu zapewnienie porządku i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Urban Garden. Regulamin jest do wglądu u obsługi Urban Garden oraz wywieszony w widocznym miejscu na terenie Urban Garden, a
także dostępny na stronie internetowej www.renoma-wroclaw.pl.
6. Każda osoba korzystająca z Urban Garden ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem i stosowania się do jego postanowień.
7. Uznaje się, że każda osoba, które weszła na teren Urban Garden zapoznała się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego bezwzględnego przestrzegania.
II. WARUNKI UŻYTKOWANIA URBAN GARDEN
1. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Urban Garden wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
2. Osoby przebywające na terenie Urban Garden zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, zasad powszechnie obowiązującego
prawa oraz porządku publicznego, jak również stosować się do poleceń pracowników Zarządzającego, dotyczących porządku i bezpieczeństwa.
3. Osobom przebywającym na terenie Urban Garden zabrania się, w szczególności:,
a) wynoszenia i spożywania alkoholu poza obszarem Urban Garden,
b) palenia papierosów poza obszarem Urban Garden,
c) niszczenia wszelkich urządzeń stanowiących infrastrukturę Urban Garden,
d) zaśmiecania terenu Urban Garden,
e) wyrzucania rzeczy i innych przedmiotów poza koszami na odpady segregowane do tego przeznaczonymi,
f)

rzucania przedmiotami, mogącymi stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa innych osób,

g) stwarzania zagrożenia spadnięciem przedmiotu z balustrady Budynku
h) wchodzenia, siadania, wychylania się z poza balustrady Budynku
i)

zakłócania spokoju oraz bezpieczeństwa innych osób przebywających na Urban Garden,

j)

wnoszenia i posiadania broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów łatwopalnych lub innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz życia i zdrowia ludzkiego,

k) wnoszenia i spożywania na terenie Urban Garden własnego alkoholu,
l)

wnoszenia i spożywania poza obszarem Urban Garden własnego alkoholu

m) posiadania i spożywania środków odurzających, substancji psychotropowych oraz innych środków zabronionych prawem również poza obszarem Urban Garden,
n) korzystania z udostępnionego sprzętu, tj. leżaków, siedzisk, stolików niezgodnie z ich przeznaczeniem, na terenie Urban Garden,
o) wjeżdżania i poruszania się po terenie Urban Garden wszelkimi pojazdami mechanicznymi (za wyjątkiem pojazdów zaopatrzenia oraz służb) oraz załatwiania potrzeb fizjologicznych poza wyznaczonymi do tego miejscami tj. toaletami na
poziomie 3.
4. W przypadku ogłoszenia alarmu aż do jego odwołania W Urban Garden należy podporządkować się komunikatom ostrzegawczym, ewakuacyjnym i bezwzględnie stosować się do poleceń ochrony budynku. Obsługa Urban Garden w szczególnych
przypadkach wskazuje i umożliwia dojazd odpowiednim służbom do miejsca akcji.
5. Osoby przebywające na terenie Urban Garden ze zwierzętami, biorą za nie odpowiedzialność, mają obowiązek dopilnowania by nie stwarzały one zagrożenia dla bezpieczeństwa innych osób.
6. Osoby przebywające na terenie Urban Garden odpowiadają za pozostawione na niej przedmioty wartościowe i inne rzeczy osobiste.
Telefony alarmowe:
112 – telefon alarmowy
999 – Pogotowie Ratunkowe
997 – Policja
998 – Straż Pożarna

