Návštěvní řád
v OC Breda & Weinstein

Zákazníci, stejně jako zaměstnanci všech nájemců a jejich dodavatelů, jakož i společností působících v areálu OC Breda & Weinstein, jsou povinni dodržovat následující pravidla a směrnice:

Návštěvní řád
Rádi bychom, aby pro Vás i ostatní kupující byla návštěva OC Breda & Weinstein příjemným zážitkem. Proto Vás žádáme, abyste vzali na vědomí, že při nákupech je zakázáno:
1. Používat fyzické síly, neslušných výrazů a
gest nebo výrazů či jiných projevů
hanobících rasu, náboženství nebo etnikum,
v jejichž
důsledku
by
mohlo
dojít
k výtržnostem, popřípadě by se mohly
dotknout ostatních nakupujících obchodního
Centra.
2. Nosit střelné zbraně a jiné zbraně v budově i
na parkovišti.
3. Fyzicky nebo ústně vyhrožovat jakékoliv
osobě, vyvolávat rvačky, plivat, obtěžovat
ostatní hlukem, pachem nebo nadměrně
hlasitým chováním, sledovat jiné zákazníky
nebo používat výmluvných slov, gest nebo
chování s výrazným sexuálním podtextem;
rovněž není dovoleno jakékoliv jiné chování
vyvolávající výtržnosti a ohrožující či
omezující ostatní zákazníky obchodního
Centra nebo obchodní účely zařízení.
4. Běhat, jezdit na kolečkových bruslích,
koloběžkách, skateboardu nebo na kole
uvnitř Centra, vstupovat s kolem do Centra,
bránit volnému průchodu zákazníků nebo ho
narušovat, bránit výhledu na jakékoliv
vystavené zboží nebo se shromažďovat za
účelem rušení veřejného klidu nebo páchání
jakýchkoliv nezákonných činů.
5. Odhazovat odpadky či odkládat papír, sklo
nebo cokoliv jiného v obchodním centru
mimo označené odpadové nádoby. Není
povoleno vytvářet skládky odpadu na
parkovišti či v okolí Centra ani odhazovat
nebezpečné odpady do nádob umístěných v
objektu Centra.
6. Znehodnocovat, poškozovat nebo ničit
majetek, který je součástí Centra či který je
v něm umístěn a který patří Centru, jeho
zákazníkům nebo nájemcům. Rovněž je
zakázáno psát, stříkat sprejem, škrábat
nebo jakkoliv vytvářet graffiti na tomto
majetku.
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7. Křičet, zpívat, hrát na hudební nástroje,
pouštět rádio, magnetofony nebo používat
jakýkoliv způsob komunikace, který vytváří
hluk obtěžující nebo rušící veřejnost bez
předchozího písemného souhlasu Správy
Centra.
8. Provádět neobchodní aktivity v prostorách
Centra
bez
předchozího
písemného
souhlasu Správy Centra.
9. Dožadovat se peněz nebo jiných příspěvků
či darů nebo rozdávat jakýkoliv obchodní,
inzertní či propagační materiál a nabízet
vzorky zboží, které se prodává, je k dostání
nebo které lze získat výměnou za finanční
dar nebo příspěvek, pokud k tomu nebylo
vydáno písemné svolení Správy Centra.
10. Nebýt zcela oblečen nebo být oblečen
způsobem, který by urážel veřejnost.
11. Konzumovat alkohol mimo místa
konzumaci alkoholu zvláště vyhrazená.

pro

12. Užívat narkotika, omamné a psychotropní
látky v prostorách Centra je zakázáno.

vozidla, provádět opravy, nabízet vozidla
k prodeji, dávat hodiny jízdy vozidlem nebo
parkovat v době od 01:00 do 06:30, pokud
nejde o návštěvníky obchodních jednotek
v této době otevřených.
20. V areálu Centra je zakázáno vytahovat
předměty z nádob nebo košů na odpadky.

22. V areálu Centra je zakázán prodej losů či
charitativních loterií bez předchozího
písemného svolení Správy Centra.

33. Bude-li někdo v Centru přistižen při krádeži,
bude zajištěn a bude proti němu
postupováno v souladu s platnými předpisy.

23. Do areálu Centra je zakázán vstup
podomních
obchodníků
a
pouličních
prodavačů bez předchozího písemného
svolení Správy Centra.

34. Prostory obchodního centra jsou nepřetržitě
monitorovány kamerovým systémem.

24. V areálu Centra a společných prostorách
Centra je zakázáno umísťování nebo
rozdávání letáků bez předchozího souhlasu
Správy Centra.

Porušení uvedených pravidel
sankcionováno částkou 1000 Kč.

14. Sedět na květinových mísách či nádobách
na odpad.

26. Pořádání
dovoleno.

15. Poškozovat a zasahovat do rostlin a
zelených ploch v Centru a na přilehlých
zelených plochách je přísně zakázáno.

27. Ničit a poškozovat toalety v Centru,
odhazovat
nepatřičné
předměty
do
toaletních mís a plýtvat vodou a
hygienickými potřebami v Centru není
dovoleno.

18. Používat vodu z vodovodních přípojek pro
exteriérové použití je přísně zakázáno.
19. Na parkovišti a komunikacích obchodního
centra je zakázáno umývat motorová

Dále žádáme všechny návštěvníky Centra, aby
vzali na vědomí, že:

21. V areálu Centra je zakázáno ležet nebo
spát.

13. Kouřit v prostorách Centra mimo místa
zvláště vyhrazená, tzn. mimo kavárny a
restaurace.

17. Úmyslně poškozovat jakékoliv bezpečnostní
nebo protipožární zařízení v centru.

31. Používat zábavnou pyrotechniku v objektu a
v celém areálu Centra.

32. Při využívání parkoviště je vyžadováno
respektování Provozního řádu parkoviště
umístěného u vstupu z pasáže do
parkoviště;

25. Správa Centra si vyhrazuje právo zakázat
přístup do areálu Centra komukoliv, kdo
jakkoliv poruší zde uvedená Pravidla
chování.

16. Vstupovat se zvířaty do budovy bez
předchozího povolení od Správy Centra.

30. Děti do 12 let mají povolen vstup do Centra
pouze v doprovodu rodičů.

demonstrací

v Centru

není

může

být

Platnost: od 15. listopadu 2012
Schválil:
…………………………..
Jaroslav Václavík
Centre Manager

28. Ponechat vozidla na parkovištích v noci
resp. v době, kdy je Centrum mimo provoz
není dovoleno mimo zákazníků jednotek s
prodlouženou otevírací dobou.
29. Ponechat ve vozidle osobu nebo zvíře se
přísně zakazuje!
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