Návštěvní řád
nákupního centra Avion Shopping Parku Ostrava
Vážení zákazníci,
Avion Shopping Park je nákupní centrum, jehož cílem je poskytnout
příjemné a bezpečné prostředí, kde se budete dobře cítit a kam se budete rádi
vracet. Abychom mohli tyto cíle naplnit, stanovili jsme a musíme dodržovat
určitá pravidla uvedená v tomto návštěvním řádu.
Děkujeme za pochopení a přejeme hezký a příjemný pobyt v našem
nákupním centru.
Ve všech prostorách nákupního centra není dovoleno:














Propagační, nadační, průzkumové, reklamní akce, srazy, provozovaní
hudebních představení pro jakékoli účely, komerční filmování a
fotografování bez souhlasu Správy nákupního centra.
Podomní prodej, žebrání, sedání a lehání na zem, lehání a spaní na
lavičkách.
Kouření (včetně E-cigaret) mimo vyhrazené prostory, používání otevřeného
ohně.
Konzumace alkoholických nápojů mimo vyhrazené prostory restaurací a
kaváren.
Vstup ve znečištěném oblečení, pod vlivem alkoholu a omamných látek.
Vnášení toxických, jedovatých, zapáchajících látek, zbraní a jiných
nebezpečných předmětů, hořlavin I. třídy.
Jízda na kole, koloběžkách, in-line bruslích, skateboardech či hoverboardech
a obdobných prostředcích.
Poškozovat nebo ničit majetek nákupního centra, manipulovat s jakýmkoliv
jeho vybavením včetně všech technických a technologických zařízení. Dále
vykonávat jakoukoliv činnost, která ohrožuje zdraví a bezpečnost osob,
které se v něm nacházejí, bezpečnost majetku centra včetně psaní nápisů,
grafitů.
Poškozovat nebo konzumovat zeleň (rostliny, keře, stromy)
Parkování vozidel na parkovištích za jiným účelem než za účelem návštěvy
nákupního centra a v době jeho uzavření.
Zneužití prostředku požární ochrany (ruční hasicí přístroje, hlásiče, apod.).
Volné pohybování zvířat, psů bez držení na vodítku a bez náhubku.

Další ustanovení návštěvního řádu:








V případě evakuace obchodu, nákupního centra, nouzové situace je každá
osoba v nákupním centru povinna dodržovat pokyny a instrukce
zodpovědných osob, bezpečnostní služby a instrukcí vysílaných v místním
rozhlase.
Správa nákupního centra nezodpovídá za škody způsobené na majetku a
zdraví návštěvníků pokud budou způsobeny nezodpovědným přístupem
ostatních osob.
Vybrané prostory nákupního centra jsou monitorovány a nahrávány
kamerovým systémem, bezpečnostní službou.
Budete-li potřebovat pomoc nebo v případě zpozorování podezřelé činnosti,
prosím kontaktujte bezpečnostní službu nákupního centra nebo policii.
Návštěvníci obchodního centra jsou povinni řídit se návštěvním řádem a
pokyny pracovníků bezpečnostní služby.
Návštěvní řád je dále k dispozici na www.avion.cz
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