
 
 

REGULAMIN CENTRUM HANDLOWEGO GALERIA GALENA W JAWORZNIE  

 
Dbając o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie Klientów, prosi się wszystkie osoby przebywające na terenie 
Centrum o przestrzeganie zasad poniższego Regulaminu. Wejście na teren Centrum oznacza zgodę na 
wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu.  
 
I. Przemieszczanie się  
1. Zabrania się poruszania się w sposób niebezpieczny, biegania, przemieszczania się wewnątrz obiektu na 
deskorolkach, łyżworolkach, hulajnogach, itp.  

2. Prosimy, aby klienci zostawiali pojazdy w strefach specjalnie do tego przeznaczonych. Niedozwolona jest 
jazda po pasażu motocyklem, rowerem, skuterem, itp. oraz wprowadzanie pojazdów na pasaż.  
 
II. Transport zakupów  
1. Wózki sklepowe służą wyłącznie do przewożenia zakupów. Prosimy o nie wykorzystywanie ich w innych 
celach, jak również pozostawiania poza miejscami do tego przeznaczonymi.  
 
III. Promocja, reklama, inna działalność  
1. Zabrania się organizacji działań marketingowych, m.in. dystrybucji ulotek, prospektów, gazetek i innych 
materiałów promocyjnych, zarówno wewnątrz Centrum, jak i na terenie zewnętrznym, przyległym do obiektu.  

2. Niezgodne z Regulaminem jest prowadzenie działalności bez zgody Administracji Centrum, w szczególności 
sprzecznej z dobrymi obyczajami, bądź zagrażającej porządkowi publicznemu (manifestacje, agitacje polityczne, 
religijne) oraz sprzedaż towarów, handel obnośny i obwoźny, żebranie, nagabywanie, występy artystyczne, 
akcje charytatywne, itp.  

3. Zabrania się przebywania na terenie Centrum osobom odwiedzającym obiekt w innych celach, niż wynika to z 
jego przeznaczenia, w tym osobom zakłócającym spokój oraz działającym niezgodnie z przepisami prawa.  
 
IV. Zwierzęta  
1. Dopuszczalne jest wprowadzenie zwierząt domowych (psów, kotów) na pasaż wyłącznie na smyczy lub na 
rękach właścicieli. Psy powinny mieć kaganiec.  

2. Wstęp zwierząt do poszczególnych sklepów w Galerii Galena jest unormowany odrębnymi regulacjami 
każdego z najemców lokali.  

3. Właściciel jest zobowiązany uprzątnąć nieczystości po zwierzęciu.  
 
V. Rzeczy znalezione/zgubione  
1. Rzeczy znalezione należy niezwłocznie przekazać służbie ochrony Centrum. Informacji o rzeczach zgubionych 
udziela Administracja.  
 
VI. Broń i substancje zakazane  
1. Zabrania się wszelkiej działalności zagrażającej życiu i zdrowiu klientów, najemców i personelu sklepów, w 
szczególności wnoszenia na teren Centrum broni oraz materiałów łatwopalnych, wybuchowych, petard, 
fajerwerków oraz używania otwartego ognia.  
 
VII. Używki  
1. Obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz konsumpcji napojów alkoholowych, poza miejscami 
wyznaczonymi.  

2. Zabrania się przebywania na terenie Centrum osób w stanie nietrzeźwym po spożyciu alkoholu lub środków 
odurzających.  



 
VIII. Małoletni  
1. Za bezpieczeństwo nieletnich przebywających na terenie Centrum, jak również za szkody przez nich 
spowodowane, odpowiadają rodzice bądź opiekunowie.  
 
IX. Działania prawnie zakazane  

1. Zabrania się niszczenia, bądź uczynienia niesprawnym, urządzeń znajdujących się w Centrum, w tym w 
szczególności urządzeń zainstalowanych na powierzchniach ogólnodostępnych i w pomieszczeniach 
przeznaczonych dla klientów np. w toaletach, windach, itp.  

2. Osoby odwiedzające Centrum proszone są o respektowanie poleceń służb ochrony obiektu. Wszelkie 
naruszenia powyższego Regulaminu lub przepisów prawa należy zgłaszać pod numerem telefonu 32 758 94 01.  
 
X. Parkingi  
1. Parkingi stanowią część Centrum i na ich terenie mają zastosowanie powyższe zapisy Regulaminu.  

2. Na parkingach obowiązują zasady bezpiecznej jazdy oraz przepisy ruchu drogowego.  
 
XI. Działania prawnie zakazane  
1. Na terenie całego Centrum zabrania się działań zakazanych w świetle obowiązującego prawa. 
 
XII. Monitoring  
1. W Centrum prowadzony jest monitoring wizyjny. Przetwarzanie danych osobowych (wizerunku) dokonywane 

jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na terenie 
Centrum. Administratorem danych osobowych jest P.A. Nova Management sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, 
adres: ul. Górnych Wałów 42, 44-100 Gliwice. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych 
z monitoringu i praw osób, których dane są przetwarzane dostępne są na stronie internetowej 
www.galeriagalena.pl 

 
Administracja Galerii Galena tel. 32 758 94 01 


