NÁVŠTEVNÝ PORIADOK OBCHODNÉHO CENTRA AUPARK

Vážení zákazníci,
areál nákupného centra Aupark je obchodno-spoločenským strediskom, ktorého cieľom je
poskytnúť vám nielen možnosť pohodlného nákupu a zábavy, ale aj ponúknuť príjemné a kultúrne
prostredie, v ktorom sa budete cítiť dobre a spokojne.
K tomu, aby sme mohli tento cieľ dosiahnuť, potrebujeme i vašu aktívnu pomoc, ktorá spočíva
v dodržiavaní tohto Návštevného poriadku.
Ďakujeme vám za pochopenie a prajeme príjemne prežitý čas v Auparku.

Dočasné opatrenia zavedené v súvislosti so šírením COVID – 19






zákaz vstupu do interiéru Centra bez prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom
okrem výnimiek podľa nariadenia Vlády SR) za účelom ochrany ostatných návštevníkov.
zákaz zhlukovania osôb v Centre a na pozemku centra v počte podľa nariadenia vlády
odporúčanie platiť bezhotovostne (kartou)
zákazníci sú povinní dodržať pokyny SBS služby dohliadajúcej na hygienické opatrenia
v Centre
zákaz vstupu osobám s teplotou nad 37 stupňov

Vo vnútorných priestoroch Auparku nie je dovolené:







fajčenie mimo vyhradené priestory a používanie otvoreného ohňa
konzumácia alkoholických nápojov mimo vyhradené priestory
vstup pod vplyvom omamných, či návykových látok
vnášať akékoľvek toxické a omamné látky, nadmernú batožinu, zbrane a iné nebezpečné
predmety; o nebezpečnosti predmetov majú právo rozhodnúť pracovníci Manažmentu
centra alebo Bezpečnostnej služby
vstup s jedovatými, znečisťujúcimi, zapáchajúcimi alebo nebezpečnými látkami
vstup s horľavinami I. triedy nebezpečnosti nad 5 l obsahu.













vstup so zvieratami všetkého druhu bez schránky s nepriepustným dnom, alebo bez
vodítka a náhubku, okrem psov slepeckých, sprevádzajúcich držiteľa preukazu ZŤP-P
vstup v znečistenom či zapáchajúcim odeve alebo obuvi
vstup s bicyklom, jazda na kolieskových korčuliach, skateboardoch, kolobežkách,
trojkolkách, apod.
akákoľvek manipulácia či zneužitie prostriedkov požiarnej ochrany (napr. Ručné hasiace
prístroje, dvere únikových východov, tlačidlá EPS, a pod.)
akákoľvek manipulácia či poškodzovanie majetku Auparku alebo majetku nájomcov
fotografovanie a filmovanie bez súhlasu Správy centra
podomový predaj
prevádzkovanie akejkoľvek propagačnej, či zárobkovej činnosti ako je najmä rozdávanie
či umiestňovanie letákov, samolepiek, apod., organizovanie ankiet a prieskumov alebo
predaj žrebov, či iných predmetov bez súhlasu Manažmentu centra
prevádzkovanie hlasnej hudby, spevu alebo vystúpenia bez súhlasu Manažmentu centra
akékoľvek športové či iné aktivity, sadanie či líhanie si na zem
žobranie

Na parkoviskách a ostatných priestoroch Auparku nie je dovolené:













vjazd a parkovanie vozidiel v rozpore s dopravným značením
akákoľvek manipulácia či poškodzovanie majetku centra alebo majetku nájomcov
vjazd vozidiel na dláždené chodníky a plochy
ponechávanie nákupných vozíkov hypermarketu Terno mimo prístreškov, odvoz vozíkov
mimo areál Auparku
jazda na kolieskových korčuliach, skateboardoch, kolobežkách apod. v priestoroch
parkovísk
fotografovanie a filmovanie bez súhlasu Správy centra
žobranie
podomový predaj, ako aj predaj z vozidiel
prevádzkovanie akejkoľvek propagačnej, či zárobkovej činnosti akou je rozdávanie
letákov, organizovanie ankiet a prieskumov alebo predaj žrebov, či iných predmetov bez
súhlasu Správy centra
prevádzkovanie hlasnej hudby, spevu, vystúpenia a zrazov bez povolenia Správy centra
voľné pobehovanie psov, akékoľvek športové či iné aktivity, stanovanie, polihovanie, apod.
Prevádzka a užívanie parkovacích plôch sa riadi pravidlami a povinnosťami uvedenými v
Prevádzkovom poriadku nestrážených platených garáží a parkovísk Auparku

Ďalšie ustanovenia Návštevného poriadku:




v prípade evakuácie objektu Auparku je každý povinný dodržiavať Evakuačný poriadok a
riadiť sa pokynmi poverených pracovníkov a inštrukciami vysielanými miestnym rozhlasom
akákoľvek náhrada prípadných škôd spôsobených zákazníkmi a návštevníkmi bude
vymáhaná podľa
platných právnych predpisov SR
vlastník obchodného centra Aupark nezodpovedá za škody spôsobené na majetku a
zdraví zákazníkov a návštevníkov, pokiaľ boli spôsobené vlastným zavinením či zavinením
tretích osôb
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