REGULAMIN
1. Forum Gdańsk jest ogólnodostępnym obiektem przeznaczonym do działalności handlowej i rozrywkowej, otwartym dla
Klientów codziennie, z wyjątkiem dni wolnych od pracy przewidzianych prawem,
w godzinach*:
Forum Gdańsk: pon.–sob. 9:00–21:00, niedz. 9:00–21:00
Kino: 8:00 – do ostatniego seansu
Eurospar: pon.–sob. 8:00–22:00, niedz. 9:00–21:00
*Godziny otwarcia mogą ulec zmianie decyzją Dyrekcji Forum Gdańsk.
Restauracje z wejściem zewnętrznym mogą prowadzić działalność w inaczej określonych godzinach.
2. Na terenie Forum Gdańsk dzieci do lat 7 powinny przebywać pod opieką osób dorosłych.
3. Zezwala się na wprowadzanie na teren Forum Gdańsk psów, pod warunkiem, że będą prowadzone na smyczy.
W przypadku dużych psów zaleca się używanie kagańca.
4. Wszelkie elementy wyposażenia Forum Gdańsk powinny być wykorzystywane zgodnie z ich
przeznaczeniem.
5. Zabrania się picia alkoholu i palenia papierosów, w tym e-papierosów, oraz innych wyrobów tytoniowych poza miejscami
do tego przeznaczonymi.
6. Zabrania się jazdy na rowerze, rolkach, hulajnogach etc. za wyjątkiem terenów zewnętrznych, przy czym jazda nie może
powodować zagrożenia.
7. Zabrania się niszczenia roślinności i zaśmiecania terenu.
8. Zabrania się prowadzenia działalności handlowej, reklamowej, organizowania zgromadzeń, prowadzenia akcji
charytatywnych bez uprzedniej zgody Dyrekcji Forum Gdańsk.
9. Parking samochodowy na terenie Forum Gdańsk jest płatny i niestrzeżony. Należy przestrzegać oznakowań dotyczących
miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych oraz miejsc rodzinnych. Pojazdy zaparkowane w miejscach
niedozwolonych będą usuwane z terenu na koszt właściciela pojazdu. Szczegółowy regulamin dostępny na terenie
parkingu. Parking czynny całą dobę.
10. Zabrania się wnoszenia przedmiotów pirotechnicznych, niebezpiecznych, o nieprzyjemnym lub intensywnym zapachu.
11. Zabrania się zastawiania, blokowania ciągów komunikacyjnych oraz dróg ewakuacyjnych, w tym korytarzy technicznych.
12. W przypadku wystąpienia zagrożenia lub konieczności ewakuacji Klienci zobowiązani są do bezwzględnego
podporządkowania się poleceniom służb Forum Gdańsk.
13. Osoby, które swoim zachowaniem lub wyglądem zakłócają funkcjonowanie Forum Gdańsk, a także nie
przestrzegają niniejszego regulaminu, będą usuwane z terenu Forum Gdańsk.
14. Rzeczy znalezione należy niezwłocznie przekazać służbie ochrony Forum Gdańsk lub pracownikowi Punktu Informacji.
15. Wszelkie środki płatnicze wrzucone do kanału Raduni będą uważane, zgodnie z art.180 Kodeksu Cywilnego, za porzucone
z zamiarem wyzbycia a Dyrekcja Centrum jest upoważniona do przekazania ich na dowolny cel charytatywny według
własnej woli.
16. Zabrania się wchodzenia do Kanału Raduni oraz wrzucania jakichkolwiek przedmiotów do wody (nie dotyczy środków
płatniczych wymienionych w pkt. 15.)
17. Regulamin Forum Gdańsk może ulegać zmianom na podstawie decyzji Dyrekcji Forum Gdańsk.
Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Forum Gdańsk prosimy kierować na adres:
Dyrekcja Forum Gdańsk
ul. Targ Sienny 7
80-806 Gdańsk
biuro@forumgdansk.pl

