Regulamin korzystania z powierzchni w Skyfall Warsaw
Poniżej użyte definicje oznaczają tak, jak je zdefiniowano w Regulaminie,
niezależnie od tego czy zostały użyte w liczbie pojedynczej, czy w liczbie
mnogiej:
Ø Skyfall Warsaw – przestrzeń eventowa oraz drink bar zlokalizowane
na poziomie L46 oraz strefa na parterze w budynku biurowym
Warsaw Unit znajdującym się w Warszawie, w Dzielnicy Wola przy
ulicy Rondo Daszyńskiego 1 zarządzana przez Skyfall Warsaw Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Rondo Daszyńskiego nr 1, 00-843
Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000135504, NIP:
5213214294, REGON: 015242378,
Ø Gość – każda osoba fizyczna, która upoważniona jest do
tymczasowego przebywania w Skyfall Warsaw na podstawie
zaproszenia udzielonego przez Skyfall Warsaw Sp. z o.o. lub inny
podmiot będący organizatorem wydarzenia zlokalizowanego w Skyfall
Warsaw,
Ø Regulamin – niniejszy dokument regulujący zasady przebywania
Użytkowników w Skyfall Warsaw
Ø Specjalista ds. ppoż. – osoba zajmująca się przestrzeganiem
przepisów przeciwpożarowych w budynku Skyfall Warsaw.
§1
Zasady ogólne
1. Regulamin obowiązuje wszystkich pełnoletnich Gości.
2. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Skyfall Warsaw
wyłącznie w towarzystwie osób dorosłych i pozostając pod ich nadzorem.
3. Za wszelkie działania osób nieletnich odpowiadają Goście pod nadzorem,
których osoby te pozostają.
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§2
Obowiązki Gościa
1. Na terenie Skyfall Warsaw (w tym na terenie tarasów na poziomie L46)
oraz w całym budynku Warsaw Unit obowiązuje bezwzględny zakaz
palenia papierosów oraz e-papierosów.
2. Spożywanie napojów alkoholowych dopuszczalne jest wyłącznie przez
pełnoletnich Gości, w razie zakupienia tych napojów w drink barze Skyfall
Warsaw i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych na poziomie L46.
3. Przebywanie na terenie Skyfall Warsaw Gości będących w stanie
widocznej nietrzeźwości i odurzenia jest zabronione.
4. Na teren budynku Warsaw Unit obowiązuje zakaz wnoszenia (i) broni (w
tym przedmiotów imitujących broń oraz broni białej), (ii) własnego
alkoholu oraz innych substancji odurzających, (iii) materiałów
wybuchowych, pirotechnicznych oraz innych materiałów łatwopalnych,
(iv) innych substancji szkodliwych dla zdrowia lub (v) przedmiotów
mogących stwarzać zagrożenie dla budynku oraz dla innych osób
przebywających w Skyfall Warsaw.
5. W razie przedstawienia przez pracowników ochrony Skyfall Warsaw
informacji o konieczności korzystania z maseczek ochronnych oraz innych
środków ochrony osobistej mających minimalizować ryzyko
rozprzestrzeniania chorób zakaźnych, każdy Gość obowiązany jest do
stosowania się do tych zaleceń przebywając na terenie Skyfall Warsaw.
6. Zabronione jest samodzielne przemieszczanie się Gości po budynku
Warsaw Unit poza miejscami wskazanymi przez ochronę Skyfall Warsaw
oraz korzystanie z wind innych niż wskazane przez personel Skyfall
Warsaw.
7. Zabrania się z korzystania przez Gości z tarasów zlokalizowanych na
poziomie L46 w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz
innych osób, a w szczególności (i) wychylania się poza bariery ochronne,
(ii) wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów poza obszar tarasu itp.
8. Zabrania się uszkadzania, niszczenia lub usuwania przez Gości elementów
wyposażenia Skyfall Warsaw.
9. Korzystanie ze szklanego tarasu widokowego z opadającą podłogą w
Skyfall Warsaw możliwe jest wyłącznie w obecności i za pozwoleniem
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dedykowanego do tego celu pracownika personelu Skyfall Warsaw, który
ma prawo przekazywać Gościowi wiążące polecenia i instrukcje w tym
zakresie. Sposób korzystania z przedmiotowej platformy widokowej w
zakresie zorganizowanego i indywidualnego zwiedzania określa odrębny
regulamin dostępny na stronie internetowej Skyfall Warsaw
(www.skyfallwarsaw.com).
10.Zabrania się zachowywania się przez Gości w sposób sprzeczny z prawem
lub dobrymi obyczajami, a w szczególności w sposób agresywny, albo w
inny sposób naruszający dobra osobiste pozostałych Gości lub personelu
Skyfall Warsaw.
§3
Naruszenie obowiązków Gościa
1. Naruszenie przez Gościa, któregokolwiek obowiązku opisanego w § 2
może skutkować niewpuszczeniem Gościa do Skyfall Warsaw lub
nakazem opuszczenia budynku Warsaw Unit wydanym przez pracownika
ochrony Skyfall Warsaw Sp. z o.o.
2. W razie odmowy opuszczenia budynku zgodnie z poleceniem pracownika
ochrony, pracownik ten ma prawo uniemożliwienia korzystania przez
Gościa z powierzchni Skyfall Warsaw do czasu przyjazdu policji.
§4
Zachowanie się w wypadku ewakuacji budynku
W razie pożaru lub innego niebezpiecznego zdarzenia skutkującego
koniecznością ewakuacji budynku Warsaw Unit, Goście zobowiązani są do
bezwzględnego stosowania się do komunikatów głosowych nadawanych przez
radiowęzeł budynku oraz do instrukcji i poleceń personelu Skyfall Warsaw, w
celu jak najszybszego opuszczenia budynku wyznaczonymi drogami ewakuacji.

§5
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Szatnia
1. Goście przy wejściu na teren Skyfall Warsaw zobowiązani są zostawić
swoje okrycie wierzchnie (kurtki, płaszcze itp.) w przeznaczonej do tego
szatni nadzorowanej przez pracownika Skyfall Warsaw Sp. z o.o.
2. W razie odmowy pozostawienia okrycia wierzchniego w szatni Gość może
zostać poproszony o opuszczenie Skyfall Warsaw.
3. Za drogocenne przedmioty, przedmioty elektroniczne oraz dokumenty
pozostawione w szatni wraz z odzieżą przez Gości, Skyfall Warsaw Sp. z
o.o. nie ponosi odpowiedzialności.
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