
 

REGULAMIN KLUBU KALEJDOSKOP 

 

1. Osoby przebywające na terenie Klubu zobowiązane są zachowywać się w sposób nie 

zagrażający 

bezpieczeństwu innych osób obecnych w Klubie. 

2. Osoby uczestniczące w imprezie zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem i jego 

Przestrzegania. 

3. Osoby uczestniczące obowiązkowo musza pozostawić odzież wierzchnią w szatni 

4. Osobom przebywającym w Klubie zabrania się w szczególności wnoszenia na jego teren 

broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów (narzędzi) oraz materiałów 

wybuchowych, pirotechnicznych,  napojów  alkoholowych,  środków  odurzających  

lub  substancji psychotropowych. 

5. Służby porządkowe, pracownicy ochrony uprawnieni są do: 

 Legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, oraz wieku 

 Przeglądania zawartości bagażu, odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te 

wnoszą 

 cytowane wyżej przedmioty, 

 W przypadku stwierdzenia braku uprawnień osób do przebywania na terenie Klubu 

albo zakłócania 

 przez te osoby porządku , wezwania ich do opuszczenia Klubu 

 Ujęcia w celu niezwłocznego przekazania policji osób stwarzających bezpośrednie 

zagrożenie dla 

życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia. 

Czynności wymienione w pkt.5 powinny być wykonane w sposób możliwie najmniej 

naruszający 

ludzką godność oraz inne dobra osobiste, w stosunku do której zostały podjęte. 

6. Służby porządkowe, pracownicy ochrony zobowiązani są: 

a) nie wpuszczać do Klubu: 

 Osób które nie skończyły 21 roku życia, 

 Osób odmawiających poddania się czynności , o których mowa w pkc. 5 

 Osób nietrzeźwych 

 Osób ubranych w stroje sportowe ( bluzy, dresy, obuwie sportowe…) 



 

b) usunąć z terenu Klubu osoby, które swoim zachowaniem zakłócają imprezę. 

6. Każda osoba, która dopuści się wykroczenia lub przestępstwa , pociągnięta zostanie do 

odpowiedzialności karnej. 

7. Kierownictwo klubu zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu dyskoteki przez służby 

porządkowe, 

pracowników ochrony lub policję każdej osoby nie stosującej się do powyższych zasad i 

przepisów 

lub której obecność na terenie Klubu jest lub mogłaby z różnych powodów być 

interpretowana jako 

źródło zagrożenia. 

8. Każda osoba przebywająca na terenie klubu, wyraża zgodę na publikację swojego 

wizerunku na 

stronach klubu. 

9. Uczestnik może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków 

mogących 

spowodować uszkodzenie słuchu. 

10. Osoby wchodzące na teren Klubu zobowiązane są do stosowania się do powyższych 

przepisów. 

 

Wejście do Klubu, oznacza automatycznie akceptację regulaminu. 

 

Dyrekcja Hotelu 


