
 
 

  

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SZATNI W GALERII GALENA 
 

1. Niniejszy Regulamin dotyczy zasad korzystania z szatni Galerii Galena w Jaworznie, zwanej dalej 
Galerią.  

2. Pozostawienie przez Klienta rzeczy w szatni na przechowanie jest jednoznaczne z akceptacją 
niniejszego Regulaminu. 

3. Szatnia jest czynna w godzinach otwarcia Galerii Galena tj.:  

 od poniedziałku do soboty od 09:00 do 21:00;  

 w niedziele handlowe od 10:00 do 20:00 

lub w przypadku dni, w których godziny otwarcia są skrócone, zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

4. Szatnia Galerii jest dla Klientów bezpłatna i przyjmuje w celu przechowania wyłącznie okrycia 
wierzchnie oraz parasole. 

5. Przyjęcie rzeczy na przechowanie w szatni Galerii następuje w drodze jej fizycznego przekazania 
pracownikowi szatni przez Klienta. Pracownik następnie wydaje Klientowi przywieszkę z 
indywidualnym numerem wieszaka, stanowiącą dowód przyjęcia rzeczy na przechowanie. Wydanie 
rzeczy z szatni następuje wyłącznie za zwrotnym okazaniem wydanej przywieszki.  

6. Administracja Galerii nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni wewnątrz odzieży 
wierzchniej (np.: pieniądze, dokumenty, telefony komórkowe etc.). Pozostawienie powyższych rzeczy  
w szatni stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu. Osoba pozostawiająca w szatni rzeczy wewnątrz 
odzieży wierzchniej czyni to wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność. 

7. Okrycie powierzone obsłudze szatni powinno posiadać możliwość trwałego i bezpiecznego 
zawieszenia, w innym przypadku Centrum nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia związane z 
zawieszeniem i przechowywaniem. Rękawiczki, szaliki, czapki, etc., należy starannie schować i 
zabezpieczyć by nie wypadały z okrycia.  

8. Rzeczy nieodebrane przez Klienta z szatni przechowywane są przez okres 7 dni kalendarzowych, 
następnie podlegają utylizacji.  

9. Za zagubioną przywieszkę z numerem, wydaną jako potwierdzenie pozostawienia w szatni rzeczy, 
pobierana jest na miejscu opłata w wysokości 30 zł.  

10. W przypadku zagubienia przywieszki z numerem, i żądania wydania przechowywanych rzeczy, 
pracownik szatni jest zobowiązany do:  

a) Poinformowania Dowódcy Ochrony Galerii o zdarzeniu i zgłoszenia potrzeby obecności 
umundurowanego pracownika Ochrony w trakcie dalszych czynności;  

b) Uprawdopodobnienia faktu pozostawienia rzeczy poprzez rozmowę z Klientem żądającym ich 
wydania dotyczącą cech charakterystycznych rzeczy;  

c) Poproszenia, w obecności umundurowanego pracownika Ochrony, od Klienta żądającego wydania 
przechowywanej rzeczy dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego jego tożsamość;  

d) Pobrania opłaty za zgubienie przywieszki w wysokości 30,00 zł; 

e) Sporządzenia protokołu z wydania rzeczy bez zwrotu przywieszki, zawierającego datę i godzinę 
wydania rzeczy, imię i nazwisko pracownika Ochrony oraz imię, nazwisko i adres zamieszkania 
Klienta żądającego wydania rzeczy. Przy sporządzaniu raportu Klient otrzymuje pisemną 
informację dotyczącą zasad przetwarzania jego danych osobowych.   

  


