§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Restauracja & klub TB KING czynny jest poniedziałku – czwartku w godzinach
11:00-22:00 ,piątek 11:00-3:00 sobota 11:00-4:00 ,niedziela 12.00 22.00.
2. Prawo wstępu do klubu w piątki oraz soboty po godz. 20.00 mają:
1. Osoby, które ukończyły 21 lat, posiadają ważny dowód osobisty
2. Przedstawiciele prasy, radia i innych mediów posiadający dokument
potwierdzający pracę lub współpracę z mediami po uprzednim ustaleniu z
managerem klubu
3. Przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnionych do
czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji po uzgodnieniu
z właścicielem klubu
4. Prawo wstępu na imprezy klubowe organizowane przez osobę prawną lub
fizyczną, która wynajęła Restaurację & Klub TB KING ustala najemca
we własnym zakresie zgodnie z regulaminem klubu i ponosi za to pełną
odpowiedzialność prawną.
3. Do Restauracji & Klubu TB KING wstępu NIE MAJĄ:
1. osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
2. osoby, zachowujące się: niekulturalnie, wulgarnie, w sposób niebezpieczny
dla innych,
3. osoby wnoszące broń lub inne przedmioty niebezpieczne
4. osoby, będące w odzieży sportowej (czyt. dresy)
5. osoby, którym właściciel KLUBU, bądź osoba upoważniona odmówi
prawa wstępu na imprezę; właściciel oraz osoba upoważniona nie ma
obowiązku podawania przyczyny odmowy wstępu.
§ 2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
1. Nad bezpieczeństwem gości klubu czuwa ochrona.
2. Osoby przebywające w klubie są zobowiązane zachowywać się w sposób nie
zagrażający swojemu bezpieczeństwu oraz innych osób.
3. Osoby przebywające w klubie zobowiązane są do bezwzględnego zastosowania się
do wskazań i poleceń służb porządkowych, obsługi klubu, w szczególności w
sytuacji zagrożenia przeciwpożarowego.
4. Zabrania się wnoszenia na teren klubu:
1. napojów alkoholowych
2. substancji odurzających
3. jakiejkolwiek broni lub przedmiotów, które mogą być użyte jako broń
4. pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub pirotechnicznych
5. W miejscu przeznaczonym do tańca nie wolno:
1. spożywać żadnych napojów,
2. wnosić żadnych przedmiotów szklanych typu butelki, szklanki oraz inne,
3. palić papierosów.
6. W przypadku stwierdzenia posiadania przedmiotów określonych w paragrafie 2
pkt. 4 regulaminu, przedmioty te będą odbierane przez ochronę i przekazane
uprawnionym organom.
7. Ponadto zakazuje się:
1. wchodzenia na obszary, które są przeznaczone wyłącznie dla obsługi,
2. rzucania wszelkimi przedmiotami,

3. sprzedawania, reklamowania, akwizycji, przeprowadzania zbiórek
pieniężnych bez zgody właściciela.
4. wykonywania zdjęć osobom przebywającym w klubie bez ich zgody
5. wychodzenia z napojami na zewnątrz klubu
§3 SZATNIA
1. Szatnia w klubie jest obowiązkowa.
2. Za rzeczy pozostawione na terenie klubu klub nie ponosi odpowiedzialności.
3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w szatni rzeczy wartościowe,
dokumenty, sprzęt elektroniczny, karty płatnicze itd.
4. 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.
5. Kwota pobierana za zgubienie numerka wynosi 10 pln.
6. W przypadku zaistnienia spraw spornych związanych z wydaniem odzieży bez
posiadania numerka z szatni decyduje kierownictwo klubu kierując się
każdorazowo dobrem klienta.
§ 4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA I KARNA
1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie Restauracji &
Klubu Tb king będą pociągnięte do odpowiedzialności materialnej i karnej.
Osoby te mimo opłacenia wstępu mogą być wyproszone z klubu.
2. Osobom nagminnie naruszającym powyższy regulamin może zostać wydany
zakaz wstępu do klubu.
Regulamin został podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie
internetowej Restauracji & Klubu TB KING.

