REGULAMIN KLUBU TKACKA MUSIC CLUB
Wejście do Klubu wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu.
Osoby przebywające na terenie Klubu, mają obowiązek zapoznać się z regulaminem i
stosować się do niego.
Goście Klubu są zobowiązani do stosowania się do zeleceń Ochrony i Obsługi Klubu.
Wejście do Klubu oznacza zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku w celach
marketingowych, w szczególności na umieszczanie zdjęć z imprezy na stronie
internetowej i portalu facebook.
Klub działa w godzinach 21:30-05.00, jednak Kierownictwo Klubu zastrzega sobie
możliwość zmiany godziny otwarcia i zamknięcia Klubu bez podania przyczyny.
Wstęp do Klubu mają osoby, które ukończyły 21 rok życia. Upoważnieni Pracownicy Klubu
mogą zażądać okazania dokumentu tożsamości w celu zweryfikowania wieku.
Do wejścia do klubu upoważnia stosowna opaska lub pieczątka klubu, po uiszczeniu
opłaty zależnej od dnia i rodzaju imprezy.
W Klubie obowiązuje selekcja, Kierownictwo Klubu oraz Ochrona ma prawdo odmówić
wejścia na teren Klubu bez podania przyczyny, w szczególności osobom pod wpływem
alkoholu lub narkowyków.
Goście Klubu, zachowujący się agresywnie, bedący pod zbyt dużym wpływem alkoholu
lub stwarzający zagrożenie dla pozostałych Gości Klubu będą wypraszani z Klubu.
Osobom wyproszonym z powodów wyżej wymienionych nie przysługuje zwrot opłaty za
wstęp do Klubu.
Na terenie Klubu obowiązuje zakaz wnoszenia: alkoholu i innych napojów, środków i
substancji odurzających, substancji psychotropowych i wszelkiej broni lub innych
przedmiotow, które stanowią zagrożenie dla Gości Klubu. Klub nie ponosi
odpowiedzialności w sytuacji, gdy Gość Lokalu wniesie wyżej wymione rzeczy na teren
Klubu.
W przypadku podejrzenia złamania zakazu, o którym mowa w pkt.8, Ochrona ma prawo
do przeglądania torebek i odzieży osób wchodzących do Klubu.
Za szkody materialne wyrządzone w Klubie, Sprawca ponosi odpowiedzialność
majątkową.
W przypadku złamania prawa na terenie Klubu Ochrona ma prawo zatrzymać Sprawcę i
przekazać w ręce Policji.
Na terenie Klubu zainstalowany jest monitoring w celach bezpieczeństwa. Materiał
filmowy przechowywany przez 2 dni i może być udostępniony wyłącznie
przedstawicielom Policji.

REGULAMIN SZATNI TKACKA MUSIC CLUB
Niniejszy regulamin obowiązuje każdego Gościa Klubu.
Pozostawienie odzieży wierzchniej jest obowiązkowe dla każdego Gościa Klubu.
Opłata za przechowanie każdej sztuki odzieży wynosi 5 zł.
W wypadku braku numerka, odbiór rzeczy pozostawionych w szatni jest możliwy w
momencie zamknięcia klubu lub dnia następnego w godzinach wskazanych przez
obsługę Klubu.
Opłata za zgubienie lub zniszczenie numerka do szatni wynosi 30 zł.
W sytuacji gdy Gość Klubu zgubi numerek, Klub nie ponosi odpowiedzialności za brak
rzeczy pozostawionych na danym numerku.
W przypadku zgubienia odzieży z winy obsługi Klubu, Gościowi przysługuje rekompensata
w wysokości 150 zł.
Klub nie prowadzi depozytu rzeczy wartościowych i nie bierze odpowiedzialności za
pozostawione na szatni rzeczy wartościowe (dokumenty, sprzęt elektroniczny, karty
płatnicze itd.)
Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy drobne (szaliki, rękawiczki, czapki)
pozostawione w rękawie lub w kieszeni kurtki.
Klub przechowuje pozostawione rzeczy na terenie Klubu do dwóch tygodni.

