NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD OBCHODNÍHO CENTRA
PARÁDA ČESKÁ LÍPA
1. ÚVOD
Vážení zákazníci, areál obchodního centra Paráda Česká Lípa je obchodním střediskem, jehož cílem je poskytnout
Vám možnost pohodlného nákupu a prostředí, ve kterém se budete cítit dobře, bezpečně a spokojeně. K
dosažení tohoto cíle potřebujeme i Vaši aktivní pomoc, která spočívá v dodržování tohoto návštěvního řádu.
Děkujeme Vám za pochopení a přejeme příjemně prožitý čas v obchodním centru Paráda Česká Lípa (dále jen
„Centrum“).
*Všechny návštěvníky Centra, tímto zároveň žádáme, aby dodržovali dodatečná opatření v souvislosti s Covid-19
níže dle platných nařízení Ministerstva zdravotnictví a vlády České republiky.

2. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
Všichni návštěvníci centra se zavazují dodržovat především návštěvní řády jednotlivých
prodejen, ale obecně platí, že:
V prostorách objektu není zejména dovoleno / je zakázáno:
• kouření včetně elektronické cigarety mimo vyhrazené prostory
• používání otevřeného ohně
• konzumace alkoholických nápojů mimo vyhrazené prodejny
• vstupovat s koly do prodejen
• vstupovat do prodejen pod vlivem omamných, či návykových látek
• provádět osobní hygienu (mytí do půli těla, mytí nohou, čistění zubů apod.) na veřejných WC
• vnášet jakékoli toxické a omamné látky, nadměrná zavazadla, zbraně a jiné nebezpečné předměty.
• vstup s hořlavinami I. třídy nebezpečnosti nad 5 l obsahu
• vstup s jedovatými, znečišťujícími, zapáchajícími nebo nebezpečnými látkami
• jakákoli manipulace s majetkem obchodního centra Paráda a jeho nájemců bez jejich souhlasu
• vstup se zvířaty všeho druhu bez schránky s nepropustným dnem do prodejen vyjma psů vodících,
doprovázejících držitele průkazu ZTP-P (vyjma jednotky SuperZOO)
• jízda na kolečkových bruslích, skateboardech, koloběžkách apod. v provozovnách
• komerční fotografování a filmování bez souhlasu Správy Centra
• žebrání
• podomní prodej či nabízení zboží či služeb
• provozování jakékoli propagační, či výdělečné činnosti jako je rozdávání letáků, pořádání anket a
průzkumů nebo prodej losů, či předmětů pro humanitární účely bez souhlasu Správy Centra
• provozování hlasité hudby, zpěvu nebo vystoupení bez souhlasu Správy Centra
• parkování vozidel nad 2,5t na parkovišti pro návštěvníky
• vjezd na dlážděné ostrůvky parkoviště
• zdržování se v prostoru parkovišť po dobu delší než nezbytně nutnou. (vystoupení z vozidla, naložení
nákupu, nastoupení do vozidla).
• parkování vozidel na parkovištích v době úplného uzavření Centra
• provozování hlasité hudby, zpěvu, vystoupení a srazů bez povolení Správy Centra
• vstup na travnaté plochy a ležení na nich
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Další ustanovení návštěvního řádu:
•
•
•
•
•

vstup a pobyt v prostorách Centra je podmíněn vyhověním zákonům, vyhláškám a interním předpisům
každá osoba vstupující do Centra je povinna chovat se tak, aby nedocházelo k poškozování majetku
Centra nebo jeho nájemců
každý, kdo zpozoruje v prostorách či na zařízení Centra závadu ohrožující bezpečnost osob či závadu
hrozící poškozením majetku, má povinnost takovou závadu ihned nahlásit Správě Cetra
náhrada veškerých škod způsobených zákazníky a návštěvníky bude vymáhána podle platných právních
předpisů ČR
vlastník nákupního Centra neodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví zákazníků a návštěvníků
třetími osobami
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