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Kierując się troską o komfort i bezpieczeństwo klientów odwiedzających kompleks
Elektrownia Powiśle (Dalej: „Elektrownia”), uprzejmie informujemy, że osoby
przebywające na terenie Elektrowni podlegają przepisom porządkowym zawartym
w niniejszym Regulaminie. Wejście na teren Elektrowni oznacza akceptację postanowień
niniejszego Regulaminu.
1.

Z Elektrowni można korzystać tylko w godzinach jej otwarcia wskazanych na wejściach
oraz dostępnych na stronie www.elektrowniapowisle.com

2.

Celem zapewnienia najwyższego poziomu komfortu gości oraz utrzymania porządku
i bezpieczeństwa, Elektrownia jest całodobowo monitorowana. Administratorem
danych osobowych jest EP Retail sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Szczegółowe
informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych można znaleźć
na stronie www.elektrowniapowisle.com

3.

Osoby małoletnie w wieku poniżej 13 lat mogą przebywać na terenie Elektrowni
wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów, którzy z mocy obowiązujących
przepisów prawa lub umowy są zobowiązani do nadzoru nad nimi.

4.

Za bezpieczeństwo małoletnich przebywających na terenie Elektrowni, jak również
szkody przez nich spowodowane, odpowiadają rodzice bądź opiekunowie.

5.

Zabrania się używania wózków targu ekologicznego Plonoteka w innych celach niż do
tego przeznaczone w tj. przewożenia przez klientów towarów zakupionych podczas
targu oraz korzystania z wózków na innych piętrach niż poziom -1. Wózki należy
zwrócić w miejsce ich pobrania.

6.

Zabrania się wnoszenia na teren Elektrowni noży, broni palnej, materiałów
wybuchowych, narkotyków, substancji łatwopalnych oraz innych niebezpiecznych
narzędzi, a także przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu, mogących stanowić
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi.

7.

Na terenie Elektrowni zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, w tym
elektronicznych papierosów poza wyznaczonymi miejscami. Spożywanie alkoholu
poza miejscami do tego wyznaczonymi jest zabronione.
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8.

Na terenie Elektrowni zabrania się przebywania osób znajdujących się w stanie silnego
upojenia alkoholowego bądź pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających.

9.

Zabrania się na terenie Elektrowni przebywania osobom naruszającym Regulamin
ze szczególnym uwzględnieniem osób zanieczyszczających Elektrownię,
osób prowadzących akwizycję, osób nagabujących klientów Elektrowni oraz osób,
których wygląd bądź zachowanie wykracza poza ogólnie przyjęte normy i może
w negatywny sposób wpływać na funkcjonowanie Elektrowni lub stanowić zagrożenie
dla klientów. Ochrona może według własnego uznania zdecydować
o usunięciu osoby naruszającej Regulamin.

10. Wprowadzając psa na teren Elektrowni należy zachować szczególną ostrożność.
Właściciel zobowiązany jest do posiadania pełnej kontroli nad psem przez cały czas
jego obecności na terenie Elektrowni, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii higieny
i bezpieczeństwa innych osób przebywających na terenie kompleksu. Psy mogą
przebywać na terenie Elektrowni jedynie na smyczy. Elektrownia jest także przyjazna
psom przewodnikom/psom asystującym. Wstęp z psami do poszczególnych lokali
handlowych i usługowych na terenie Elektrowni ograniczony jest odrębnymi
regulaminami każdego z nich. Właściciel lokalu samodzielnie stanowi o zasadach
umożliwiających wejście psów na swoją powierzchnie najmu.
11. Osoby notorycznie naruszające regulamin Elektrowni, łamiące obowiązujące przepisy
prawa oraz zasady obowiązujące na terenie Elektrowni będą z niej wypraszane przez
pracowników ochrony. Niezastosowanie się do poleceń pracowników ochrony lub
Zarządcy Elektrowni może skutkować interwencją Policji bądź innych służb
porządkowych.
12. Fotografowanie i filmowanie w celach komercyjnych i/lub przy użyciu profesjonalnego
sprzętu, z wykorzystaniem wizerunku Elektrowni Powiśle tj. elementów architektury i
wystroju wnętrz, logotypu, przestrzeni wspólnych oraz zabytkowych eksponatów i
dzieł sztuki wystawionych na widok publiczny na terenie Elektrowni jest możliwe
wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Dyrekcji Elektrowni, za wyjątkiem
zdjęć i filmów do użytku prywatnego.
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13. Niezgodne z przeznaczeniem lub zasadami bezpieczeństwa używanie sprzętu
i wyposażenia znajdującego się w Elektrowni, niszczenia go lub dewastowanie,
w tym w pomieszczeniach ogólnodostępnych, takich jak: toalety, pomieszczenia
sanitarne, widny, schody ruchome, fontanna, jest zabronione. Działanie takie będą
podstawą do roszczenia o naprawienie szkody.
14. Rzeczy znalezione w Elektrowni prosimy niezwłocznie przekazać Ochronie. Informacji
o rzeczach znalezionych udziela Punkt Informacyjny pod nr tel. (22) 128 56 00.
15. Tace gastronomiczne przeznaczone są do korzystania wyłącznie w strefie Food Hall.
Zabronione jest wynoszenie tac poza wskazaną strefę.
16. Zabrania się poruszania po Elektrowni w miejscach niedostępnych dla klientów
Elektrowni, tj. pomieszczeniach służbowych i technicznych, korytarzach technicznych,
zapleczach, dachu, itp.
17. Zabrania się parkowania pojazdów nieuprawnionych na miejscach dla
niepełnosprawnych. Szczegółowy Regulamin Parkingu znajduje się w Biurze Parkingu,
na www.elektrowniapowisle.com oraz przy kasach parkingowych.
18. W budynkach Elektrowni zabrania się wprowadzania oraz jazdy na rolkach,
deskorolkach, rowerach, hulajnogach, itp. Rowery powinny być parkowane
w wyznaczonych stojakach rowerowych.
19. Siedzenie lub wspinanie się na elementy konstrukcyjne, reklamowe lub dekoracyjne,
balustrady, barierki, itp. jest zabronione.

Zespół Elektrowni Powiśle

English version is available at Info Point in Elektrownia Powiśle
and at www.elektrowniapowisle.com
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