
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI W OBIEKCIE
HULAKULA ROZRYWKOWE CENTRUM MIASTA

  1.  Regulamin korzystania z szatni w obiekcie HULAKULA, zwany dalej Regulaminem, określa zasady udostępniania osobom trzecim szatni 
      prowadzonej przez Spółkę BMG sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-301), przy ul Jagiellońskiej 82b (NIP: 7010207723, REGON: 142098032) 
      oraz przechowywania w niej przedmiotów pozostawionych przez te osoby.

  2.  Szatnia w obiekcie HULAKULA jest obowiązkowa, a dowodem przyjęcia rzeczy do szatni jest wydanie  numerka.

  3.  Szatnia w obiekcie HULAKULA przyjmuje w celu przechowania okrycia wierzchnie, parasole, plecaki i torby podróżne (dalej ,,Rzecz Główna”). 
      Rzeczy drobne np. apaszki, paski, rękawiczki należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający przemieszczanie. Rzeczy Główne oraz rzeczy 
      drobne będą dalej zwane łącznie ,,Rzeczami”.

  4.  Opłata za szatnię wynosi 2 zł (słownie: dwa złote) za każdą z pozostawionych Rzeczy Głównych. Opłatę należy uiścić z góry przy powierzaniu 
      rzeczy.
       a)  Za dowieszenie  bądź pobieranie rzeczy w trakcie imprezy obowiązuje dopłata 1 zł.
 
  5.  Pracownicy szatni są zobowiązani do zachowania należytej staranności w przechowywaniu powierzonych im Rzeczy, w szczególności zaś do 
      utrzymania ich w stanie niepogorszonym. 

  6.  Szatnia w obiekcie HULAKULA nie przyjmuje w celu przechowania w szczególności następujących przedmiotów:
       1)  pieniędzy,
       2)  przedmiotów, których przechowywanie w szatni jest utrudnione z uwagi na ich wymiary lub cechy charakterystyczne, np. wózków 
           dziecięcych lub wózków bagażowych,
       3)  biżuterii i kosztowności innego rodzaju,
       4)  weksli, czeków i innych papierów wartościowych,
       5)  sprzętu elektronicznego, a w szczególności komputerów przenośnych, aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych i przenośnych 
           odtwarzaczy multimedialnych,
       6)  elementów okryć wierzchnich znacznej wartości, które można odłączyć od pozostałej części okrycia bez jego uszkodzenia,
       7)  przedmiotów mogących wyrządzić szkodę osobom trzecim lub ich mieniu, w szczególności przez uszkodzenie lub zanieczyszczenie, 
            jak również mogących uszkodzić lub zanieczyścić teren szatni,
       8)  przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych oraz innych materiałów niebezpiecznych,
       9)  przedmiotów wywołujących odczucie odrazy,
     10)  zwierząt, w tym wszelkich zwierząt domowych w klatkach lub pojemnikach oraz psów. 

  7.  Pozostawienie przedmiotów określonych w ust. 3 w szatni bez wiedzy pracowników Spółki obsługujących szatnię stanowi naruszenie 
      Regulaminu. Osoba pozostawiająca przedmioty tego rodzaju w szatni czyni to wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność. 

  8.  Pozostawione rzeczy w szatni przechowujemy do 7 dni.

  9.  Przyjęcie Rzeczy na przechowanie w szatni w obiekcie HULAKULA następuje w drodze fizycznego przekazania Rzeczy przez osobę chcącą 
      skorzystać z szatni pracownikowi Spółki obsługującemu szatnię. Pracownik Spółki obsługujący szatnię następnie wydaje osobie 
      przywieszkę/numerek, stanowiącą dowód przyjęcia Rzeczy Głównej na przechowanie. Wydanie Rzeczy z szatni następuje wyłącznie 
      za jej okazaniem.

10.  Pracownik szatni nie jest zobowiązany do potwierdzenia zgodności tożsamości osoby przekazującej rzeczy do przechowania z osobą, 
      która zwraca się o wydanie Rzeczy na podstawie wydanej przywieszki.

11.  W przypadku zagubienia przywieszki/numerka i żądania wydania przechowywanych Rzeczy, pracownik Spółki obsługujący szatnię jest 
      zobowiązany do:
      1) przybrania do dalszych czynności osoby pełniącej rolę świadka zdarzenia,
      2) poinformowania ochrony HULAKULA o zdarzeniu i zgłoszenia potrzeby obecności pracownika ochrony w trakcie dalszych czynności,
      3) uprawdopodobnienia faktu pozostawienia Rzeczy poprzez rozmowę z osobą żądającą ich wydania dotyczącej cech charakterystycznych 
          Rzeczy.
      4)  zażądania, w obecności przybranego świadka oraz pracownika ochrony, od osoby żądającej wydania przechowywanej rzeczy dokumentów 
          dokumentu (dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy) ze zdjęciem potwierdzającego jej tożsamość,
      5) pobrania opłaty za zgubienie przywieszki/numerka w wysokości 20 złotych.
      6)  sporządzenia raportu z wydania Rzeczy bez zwrotu przywieszki, zawierającego czas wydania, dane osobowe świadka, pracownika ochrony 
          oraz osoby żądającej wydania Rzeczy z uwzględnieniem informacji o dokumentach potwierdzających jej tożsamość.


