
 

REGULAMIN CENTRUM HANDLOWEGO GALERIA VICTORIA 

MAJĄC NA UWADZE BEZPIECZEŃSTWO I DOBRO NASZYCH KLIENTÓW PROSIMY O UWAŻNE 

ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI PRZEPISAMI I PRZESTRZEGANIE ICH PODCZAS PRZEBYWANIA W 

CENTRUM HANDLOWYM GALERIA VICTORIA 

I. ZABRANIA SIĘ: 

1) Łamania na terenie Centrum Handlowego prawa lub stwarzania zagrożenia dla Klientów i/lub Personelu 

Centrum 

2) Przebywania w Centrum Handlowym: 

a. Osób będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających 

b. Osób zakłócających porządek oraz zagrażających bezpieczeństwu Klientów i Personelu 

3) Organizowania bez uprzedniej pisemnej zgody Zarządcy Centrum Handlowego: 

a. Wieców, imprez artystycznych, handlu obnośnego, akcji charytatywnych 

b. Działalności promocyjnej i reklamowej 

4) Wnoszenia na teren Centrum Handlowego broni, materiałów wybuchowych, substancji chemicznych lub 

innych materiałów niebezpiecznych  

5) Fotografowania lub filmowania Centrum Handlowego z zewnątrz i wewnątrz w celach komercyjnych lub 

przez profesjonalnych fotografów lub ekipy telewizyjne bez uprzedniego zezwolenia Zarządzającego 

Centrum Handlowym 

6) Odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych tj. telefon, tablet, głośnik bluetooth, laptop itd. bez 

wykorzystania słuchawek 

7) Używania znaku handlowego i/lub wizerunku graficznego Galerii Victoria bez uprzedniego upoważnienia 

Zarządcy 

8) Jazdy na rolkach, wrotkach, deskorolkach,  hulajnodze, rowerze i innych  wewnątrz  Centrum Handlowego 

9) Wprowadzania rowerów i skuterów na teren wewnątrz Centrum Handlowego. Strefa parkowania dla 

rowerów znajduje się przy wejściach do obiektu 

10) Wprowadzania  na teren Centrum Handlowego psów i/lub innych zwierząt za wyjątkiem psów 

przewodników oraz psów asystujących 

11) Palenia tytoniu oraz użytkowania papierosów elektronicznych jak i spożywania alkoholu wewnątrz 

Centrum Handlowego  poza upoważnionymi punktami gastronomicznymi 



12) Parkowania pojazdów poza wyznaczonymi i oznakowanymi miejscami oraz w miejscach przeznaczonych 

dla niepełnosprawnych bez stosownych uprawnień 

13) Pozostawiania pojazdów na terenie parkingów należących do Centrum Handlowego w sytuacji 

nieobecności kierującego pojazdem na terenie Centrum Handlowego pod karą odholowania pojazdu na 

koszt właściciela pojazdu 

14) Przebywania na terenie Centrum Handlowego poza godzinami otwarcia bez posiadania stosownej zgody 

za wyjątkiem Klientów kina i City Fit 

15) poruszania się, korzystania i przebywania w strefach nieprzeznaczonych dla Klientów, pomieszczeniach 

służbowych, dachu, korytarzach technicznych i innych specjalnie oznakowanych strefach 

16) Pozostawiania bez opieki  dzieci,  bagaży, przedmiotów i rzeczy osobistych 

17) Zaklejania, zasłaniania oraz zrywania wszelkich oznakowań ewakuacyjnych i innych na terenie Centrum 

Handlowego 

18) Dewastowania/niszczenia  wyposażenia Centrum Handlowego 

 

II. NALEŻY RÓWNIEŻ PRZESTRZEGAĆ NASTEPUJĄCYCH ZASAD: 

1) Wszelkie sesje zdjęciowe i/lub wywiady telewizyjne i radiowe powinny być wcześniej uzgadniane i 

wymagają zezwolenia Zarządzającego Centrum Handlowym. 

2) Dzieci do 13 roku życia mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką rodziców lub 

opiekunów, którzy odpowiadają za ich bezpieczeństwo. 

3) Zarządca Centrum Handlowego powinien być poinformowany o wszelkich zagrożeniach bezpieczeństwa 

na terenie Centrum Handlowego. 

4) W określonych przypadkach należy stosować się do poleceń Zarządzającego Centrum i/lub osób 

upoważnionych w tym służby ochrony.       

5) W przypadkach zagrożenia należy stosować się do obowiązujących procedur bezpieczeństwa oraz 

poleceń osób prowadzących akcje. 

6) Osoby naruszające postanowienia Regulaminu mogą zostać wezwane do opuszczenia obiektu przez 

Ochronę lub Dyrekcję Centrum Handlowego. 

7) Wejście na teren Centrum Handlowego Galeria Victoria oznacza akceptację postanowień niniejszego 

Regulaminu. 

 

Numer telefonu do służby ochrony Centrum Handlowego:  74 632 3013 

 

Zarządca Centrum Handlowego Galeria Victoria: 

Keen Property Management Sp. z o.o. 

Ul. Twarda 18, piętro 23 

00-105 Warszawa 


