NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
OBCHODNÍHO
CENTRA
Vážení návštěvníci,
Obchodní centrum Spektrum je obchodně-společenským střediskem, jehož cílem je poskytnout vám
možnost pohodlného nákupu a zábavy. Abyste se u nás cítili příjemně a spokojeně, stanovili jsme určitá
pravidla chování. Níže uvedené body platí pro vnitřní prostory Obchodního centra a přilehlé prostory.

Jsou zakázána veškerá jednání, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR a s principy dobrých mravů.

Sezení je povolené jen na k tomu vyhrazených lavičkách nebo
sedacích soupravách. Ležet nebo spát v OC je zakázáno.

Je zakázáno požívání alkoholických nápojů a kouření (včetně
e-cigaret) mimo vyhrazená místa.

Obtěžování návštěvníků, žebrání , vybírání odpadků z odpadkových košů nebo kontejnerů a bezúčelné pobývání v prostorách centra je zakázáno.

Je zakázán vstup pod vlivem alkoholu a omamných či psychotropních látek, též jejich vnášení, požívání a distribuce.
Vstup se zvířaty je zakázán vyjma vodicích psů doprovázejících držitele průkazu ZTP-P a návštěvníků zverimexu. Pes
musí mít vodítko a náhubek. Malá plemena mohou být nesena v ruce nebo v tašce.
Vstup s jízdními koly povolen pouze za účelem servisu nebo
reklamace v k tomu určených nájemních jednotkách. Jízdní
kolo musí být vedeno.
Z bezpečnostních důvodů je rovněž zakázána jízda na kolečkových bruslích, koloběžkách, skateboardech atp.
Pořizování komerčních obrazových nebo jiných záznamů bez
předchozího souhlasu Správy centra je zakázáno.
Je zakázáno vstupovat se střelnými zbraněmi nebo podobnými předměty s výjimkou státních a komunálních policejních složek.

OTEVÍRACÍ DOBA
OBCHODNÍHO CENTRA
JE PO – NE 8.00 – 21.00

Zákaz vstupu osob zapáchajících, nevhodně oblečených,
s viditelnými jevy nakažlivé choroby, hygienicky obtížných
atp.

nebo hudební činnosti bez souhlasu Správy centra.
Jakákoli manipulace s majetkem Obchodního centra a nájemců není povolena bez jejich souhlasu.
Je zakázáno umisťovat bez povolení Správy centra letáky
a samolepky na svislé či vodorovné konstrukce a povrchy.
Je zakázáno provozování hlasité hudby, zpěvu nebo vystoupení bez souhlasu Správy centra.

Zákaz běhání a pohybu v protisměru po eskalátorech.

Svévolné znečišťování, poškozování nebo zneužívání zařízení centra, technologií, přístrojů, společných prostor, toalet,
sanitárních místností aj., bude stíháno dle přestupkového
zákona a bude požadována náhrada škody.

Zákaz vstupovat s nákupními košíky na toalety OC.

Shromáždění nepovolené Správou centra je zakázáno.

Zákaz nechávat nákupní vozíky volně mimo vyhrazené kóje.

Je zakázán vjezd vozidly a motocykly na dlážděné chodníky.

Je zakázáno provádět osobní hygienu (mytí do půl těla, mytí
nohou, čistění zubů atp.).

Přivazování zvířat k vybavení centra je zakázáno.

Je zakázáno vstupovat s nákupními vozíky, kočárky nebo vozíky pro invalidy na eskalátory.

Je zakázán vstup s jedovatými, znečisťujícími, zapáchajícími nebo nebezpečnými látkami. Používání otevřeného ohně
není povoleno.
Není povoleno provozování jakékoli propagační či výdělečné

Věci nalezené v prostorách OC, u nichž nelze zjistit majitele,
budou uloženy po dobu jednoho týdne u bezpečnostní služby objektu. Nebudou-li v uvedené lhůtě oprávněnou osobou
vyzvednuty, pak budou předány jako nález na OÚ Čestlice,
Pitkovická 17.

VEDENÍ OBCHODNÍHO CENTRA NEBO JÍM DELEGOVANÁ BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA MAJÍ
PRÁVO ZAKÁZAT PŘÍSTUP komukoliv a VYKÁZAT Z PROSTOR centra a přilehlých pozemků
kohokoliv, KDO PORUŠÍ VÝŠE UVEDENÁ PRAVIDLA Návštěvního řádu. Po výzvě k opuštění
centra Správou centra nebo jím pověřenými pracovníky, může být další pobývání v prostoru centra
trestně stíháno.

Tento Návštěvní řád centra nabývá účinnosti dne 1. 7. 2014 (aktualizováno 1. 7. 2017). Děkujeme vám za dodržování výše uvedených pravidel.

VEDENÍ OC SPEKTRUM
Pozn.: Vedení CENTRA si vyhrazuje právo měnit či doplňovat ustanovení tohoto Návštěvního řádu.

