Návštěvní řád
obchodního centra OC Skalka Příbram
Vážení zákazníci,
Obchodní centrum Skalka je zábavně nákupním centrem, kde naleznete pod jednou střechou
více jak 25 obchodů. Naším cílem je Vám poskytnout nejen pohodlné nakupování, ale i
příjemné prostředí, ve kterém se budete cítit spokojeně a do kterého se budete rádi vracet.
K dosažení vytyčeného cíle potřebujeme Vaši pomoc a to především dodržováním
návštěvního řádu.
Děkujeme Vám za pochopení a přejeme mnoho příjemných chvil strávených v OC Skalka.

Ve vnitřních prostorách OC Skalka není dovoleno/je
zakázáno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

kouření mimo vyhrazené prostory a používání otevřeného ohně
konzumace alkoholických nápojů mimo vyhrazené prostory
vstup pod vlivem omamných nebo návykových látek
vnášet toxické či omamné látky, zbraně či jiné nebezpečné předměty
vstup s hořlavinami I. třídy
vstup s jedovatými, zapáchajícími a znečišťujícími látkami
zneužití prostředků požární ochrany
jakákoliv manipulace s majetkem OC Skalka či jeho nájemníků bez jejich souhlasu
vstup se zvířaty všeho druhu bez schránky s nepropustným dnem vyjma psů vodících,
doprovázejících držitele průkazu ZTP - P
vstup v silně znečištěném oděvu a obuvi
jízda na kolečkových bruslích, skateboardech, koloběžkách apod.
komerční fotografování a filmování bez souhlasu správy centra
žebrání, sedání či lehání na zem
podomní prodej
provozování jakékoliv propagační, či výdělečné činnosti jako je rozdávání letáků,
pořádání anket a průzkumů nebo prodej losů, či předmětů pro humanitární účely bez
souhlasu správy centra
provozování hlasité hudby, vystoupení bez souhlasu správy centra

Ve venkovních prostorech není dovoleno/je zakázáno:
•
•
•
•
•

vjezd na dlážděné chodníky
jízda na kolečkových bruslích, skateboardech, koloběžkách v prostorách parkoviště
komerční fotografování, filmování bez souhlasu správy centra
žebrání, sedání či lehání na zem
podomní prodej, jakož i prodej z vozu

•

•
•

provozování jakékoliv propagační, či výdělečné činnosti jako je rozdávání letáků,
pořádání anket a průzkumů nebo prodej losů, či předmětů pro humanitární účely bez
souhlasu správy centra
parkování vozidel na parkovišti mimo vyhrazená místa
provozování hlasité hudby, vystoupení bez souhlasu správy centra

Další ustanovení návštěvního řádu:
•
•
•

•
•
•

vstup a pobyt v prostorách OC Skalka je podmíněn vyhověním zákonům, vyhláškám a
interním předpisům OC Skalka. Návštěvní řád je k dispozici na adrese:
každá osoba vstupující do OC Skalka je povinna se chovat tak, aby nedocházelo
k poškozování majetku OC Skalka nebo jeho nájemců
každý, kdo zpozoruje v prostorách či na zařízení OC Skalka závadu ohrožující
bezpečnost osob či závadu hrozící poškozením majetku, má povinnost takovou závadu
neprodleně nahlásit správě centra
náhrada veškerých škod způsobených zákazníky a návštěvníky bude vymáhána podle
platných právních předpisů
vlastník OC Skalka neodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví zákazníků a
návštěvníků, pokud budou způsobeny nezodpovědným přístupem ostatních osob
v případě evakuace objektu je každá osoba pobývající v objektu povinna dodržovat
evakuační řád a řídit se pokyny pověřených pracovníků a instrukcí vysílaných místním
rozhlasem

S účinnosti od 30. 9. 2011 schválil Dušan Cibulka (správce budovy OC Skalka)

