REGULAMIN ZWIEDZANIA Z PRZEWODNIKIEM
TARCZYŃSKI ARENA WROCŁAW
§1 Postanowienia Ogólne
1. Wszystkie osoby biorące udział w zwiedzaniu Tarczyński
Arena Wrocław (zwanym dalej Obiektem) zobowiązane są do
przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu Zwiedzania,
Regulaminu Tarczyński Arena Wrocław we Wrocławiu przy
al. Śląskiej 1, wewnętrzne przepisy, oraz obowiązujących
przepisów prawa.
2. Regulamin Zwiedzania oraz Regulamin zwiedzania Arena
Tarczyński Wrocław przy al. Śląskiej 1 są dostępne na stronie
www.tarczynskiarenawroclaw.pl lub innej stronie wskazanej
przez organizatora oraz na terenie Obiektu.

3. Na terenie Obiektu zabrania się:
a) palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych,
lub używania innych środków odurzających,
b) wyrzucania śmieci poza wyznaczonymi do tego celu miejscami,
c) wprowadzania zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika).
3. Zwiedzanie Obiektu odbywa się wyłącznie w grupach zorganizowanych. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości łączenia mniejszych grup.

3. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe
na osobie lub mieniu zwiedzających.

4. Nie występują ograniczenia co do ilości osób chętnych do
zwiedzania.

4. Za szkody spowodowane przez uczestników odpowiadają
sprawcy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich opiekunowie prawni.

5. Zwiedzanie Obiektu odbywa się wyłącznie po wyznaczonej trasie, zabrania się samowolnego oddalania od grupy
zwiedzających.

5. Zwiedzanie Obiektu jest odpłatne i możliwe wyłącznie
w określonych terminach, o których stanowi §2.
§2 Terminy zwiedzania

6. W trakcie zwiedzania zabrania się robienia zdjęć, filmów
i ich późniejszego wykorzystywania w celach komercyjnych.
Fotografowanie i filmowanie dozwolone jest wyłącznie
w celach prywatnych.

1. Obiekt jest dostępny dla grup zorganizowanych od poniedziałku do niedzieli, w godzinach podanych na stronie podanej w § 1 ust. 2.

7. Dzieci do lat 13 mogą uczestniczyć w zwiedzaniu Obiektu
wyłącznie pod opieka osób dorosłych lub opiekunów prawnych.

2. Obiekt może być niedostępny w dni ustawowo wolne od
pracy oraz w dni, w których na Obiekcie prowadzone są
prace przygotowawcze do imprez i wydarzeń odbywających
się w tych dniach (konferencje, bankiety, imprezy masowe
i inne) oraz dni poprzedzające te wydarzenia. Szczegółowa
informacja na stronie określonej w § 1 ust. 2.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad zwiedzania o czym informować będzie na stronie:
www.tarczynskiarenawroclaw.pl.

3. W przypadku rezerwacji terminów odleglejszych niż 5 dni
organizator zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji
w przypadku kolizji terminu z wydarzeniem organizowanym
na stadionie.
W związku z powyższym organizator każdorazowo prosi
o kontakt na nie więcej niż 4 dni przed planowaną wycieczką,
w celu ostatecznego potwierdzenia ważności rezerwacji.
§3 Zgłoszenia
Zgłoszenia chęci zwiedzania dla osób indywidualnych oraz
grup dostępne są w formie elektronicznej (www.tobilet.pl)
lub w kasie przed zwiedzaniem, bez uprzedniej rezerwacji.
§4 Zasady zwiedzania

9. Właściciel Obiektu może fotografować i filmować grupy
podczas zwiedzania, za ich zgodą wyrażona na piśmie,
w celu późniejszego użycia materiałów w promocji Obiektu.
§5. Odmowa wstępu
1. Organizator może odmówić wstępu na Obiekt lub nakazać
jego opuszczenie osobom:
a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, środków psychotropowych lub innych
podobnie działających środków,
b) zachowującym się agresywnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku,
c) nieprzestrzegającym zasad Regulaminu,
d) w innych uzasadnionych przypadkach.

1.Wszystkie osoby biorące udział w zwiedzaniu Obiektu
zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom jego
pracowników.
2. Zwiedzanie jest odpłatne zgodnie z cennikiem znajdującym się na stronie www.tarczynskiarenawroclaw.pl
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