Cześć!
Sytuacja jaka jest, wszyscy wiemy. Dlatego właśnie, w obrębie Gastro
Fajer, prosimy Was o respektowanie zasad rekomendowanych przez
Główny Inspektorat Sanitarny w odniesieniu do panującej epidemii,
w szczególności:

dezynfekowanie rąk przy wejściu na teren
Gastro Fajer

utrzymanie min. 2 metrów odległości
pomiędzy osobami

zachowanie odstępów wytyczonych
w kolejkach oraz pomiędzy miejscami do
siedzenia

zakrywanie nosa i ust, z wyłączeniem
czasu zajmowania miejsca do siedzenia
oraz konsumpcji

Pełny zakres zalecanych wytycznych znaleźć można na stronie: www.gis.gov.pl

Cześć!
Regulamin nocnego marketu - Gastro Fajer
1. Organizatorami nocnego marketu są PTWP Event Center Sp. z o.o. oraz Gastro Fajer.
2. Warunkiem korzystania z w nocnego marketu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem
i jego przestrzeganie.
3. Korzystając z nocnego marketu należy bezwzględnie przestrzegać wymaganych prawem
regulacji dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.
4. Wstęp jest bezpłatny. Nocny market odbywa się na tarasach oraz antresoli hali Widowiskowo
- Sportowej Spodek w Katowicach.
5. Z nocnego marketu mogą korzystać - samodzielnie - osoby dorosłe tzn. mające ukończony 18 rok
życia; - dzieci i młodzież do lat 18 – mogą korzystać w wydarzeniu wyłącznie pod opieką rodziców,
opiekunów lub innych przedstawicieli ustawowych bądź prawnie dokumentowanych.
6. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.
7. Klienci nocnego marketu korzystają z niego na własną odpowiedzialność.
8. Zarówno na terenie nocnego marketu jak i na terenie Hali Spodek, Placu Honorowego przed
Spodkiem oraz Międzynarodowego Centrum Kongresowego, w tym Zielonej Doliny obowiązuje
całkowity zakaz:
a) wnoszenia oraz spożywania własnego jedzenia i napojów
b) wnoszenia oraz spożywania własnego alkoholu i innych używek
c) wyrzucania śmieci w miejscach do tego nie przeznaczonych
d) wnoszenia broni wszelkiego rodzaju oraz rzeczy, które mogą zostać użyte jako broń
e) zachowywania w sposób niebezpieczny i zagrażający innym uczestnikom
9. Palenie tytoniu jest dozwolone tylko na tarasach zewnętrznych Hali Spodek oraz na terenie
Zielonej Doliny.
10. Organizatorzy oświadczają, że podczas trwania nocnego marketu nie zostanie uruchomiona
szatnia ani depozyt.
11. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione.
12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i mieniu oraz
z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków oraz wypadków spowodowanych przez osoby pod
wpływem alkoholu lub innych używek.
13. Klienci mają obowiązek stosowania się zaleceń od ochrony, organizatorów oraz innych osób
pilnujących porządku na terenie nocnego marketu. W przypadku niezastosowania się do zaleceń
wyżej wymienionych osób, klient może zostać usunięty z terenu nocnego marketu przez służby do
tego upoważnione.
14. Osoby, które w jakikolwiek sposób będą zakłócały pobyt na terenie nocnego marketu innym
osobom, będą usuwane z obiektu przez służby do tego upoważnione.
15. W takcie burzy, ze względu na bezpieczeństwo nie wolno przebywać na terenie Zielonej Doliny.
16. Organizatorzy mogą w każdej chwili zmienić zapisy niniejszego regulaminu.

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnie zalecanymi wytycznymi sanitarnymi na stronie: www.gis.gov.pl

