REGULAMIN
RESTAURACJI

Restauracja „Kredens nad morzem” przynależy do obiektu Kamienica Sporting, zlokalizowanego w Międzyzdrojach
72-500, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 3. Każdy z Gości restauracji zobowiązany jest do zapoznania się i
przestrzegania niniejszego regulaminu, a dokonanie jakiegokolwiek zakupu na jej terenie jest jednoznaczne z jego
akceptacją.

1. Restauracja jest czynna codziennie w godzinach: 12:00 - 20:00 od niedzieli do czwartku i 12:00-21:00 w piątki i
soboty. Wszelkie zmiany godziny otwarcia widoczne są na oficjalnej stronie internetowej: www.sportingmiedzyzdroje.pl.
2. Wstęp do restauracji Kredens nad morzem, oznacza zgodę konsumenta na fotografowanie i filmowanie oraz
bezpłatne wykorzystywanie jego wizerunku przez Restaurację Kredens Nad Morzem do celów marketingowych.
Osoby nie wyrażające na to zgody proszone są o zgłoszenie tego faktu obsłudze.
3. Na terenie restauracji oraz przynależnego do niego tarasu i/lub ogrodzie można spożywać posiłki, napoje oraz
napoje alkoholowe zakupione wyłącznie w restauracji „Kredens nad morzem”.
4. Reklamacje uwzględnia się wyłącznie podczas konsumpcji, a nie po jej zakończeniu. Rezerwacje stolików są
robione tylko na grupy powyżej 6 osób, można je dokonać telefonicznie pod numerem 513 016 470 lub osobiście w
recepcji „Kamienicy Sporting”.
5. Rezerwacje są ważne i utrzymywane do 15 minut po ustalonej godzinie rezerwacyjnej.
6. Na terenie restauracji obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych, e-papierosów oraz
innowacyjnych wyrobów tytoniowych. Na terenie ogrodu palenie tytoniu jest możliwe wyłącznie w wyznaczonej
strefie, którą wskaże obsługa restauracji.
7. Na terenie restauracji obowiązuje zakaz sprzedaży napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim oraz osobom
nietrzeźwym.
8. Obsługa może odmówić wstępu do Restauracji „Kredens nad morzem” każdej osobie bez podania przyczyny. Zakaz
ten będzie szczególnie stosowany wobec:
a. osób zachowujących się wulgarnie w stosunku do obsługi i osób trzecich,
b. osób będących pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających,
c. osób, które mimo zakazu próbują wnieść oraz spożywać własne napoje, napoje alkoholowe, dania, desery i
inne artykuły spożywcze,
d. osób mających zakaz wstępu do restauracji „ Kredens nad morzem”.
9. Zakaz ten będzie stosowany wobec wszystkich osób łamiących regulamin Restauracji, włącznie z osobami
mającymi w Restauracji rezerwację stolików, a poniesione koszty związane z rezerwacją nie zostaną zwrócone.
10. Zachowanie Gości i osób korzystających z restauracji nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości.
Obsługa restauracji może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
11. Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia
przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych restauracji, ogrodu lub tarasu, powstałe z jego winy.
12. Za rzeczy pozostawione na terenie restauracji lub przynależnego do niej ogrodu/tarasu bez opieki restauracja nie
odpowiada.

Skontaktuj się ze mną pod numerem 123 456 789 lub witaj@naprawdeswietnastrona.pl
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BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIE
13. Dla bezpieczeństwa Gości wprowadzone są w restauracji środki ochrony, które polegają na stałym monitorowaniu obiektu
za pomocą monitoringu wizyjnego. Osoby wchodzące do Restauracji mają obowiązek zachowywać się w sposób
niezagrażający bezpieczeństwu innych osób.
14. W przypadku łamania prawa i regulaminu Restauracji lub niszczenia mienia Restauracji przez Gościa, pracownicy
Restauracji „Kredens nad morzem” uprawnieni są do podjęcia decyzji o usunięciu Gościa z Restauracji lub (jeśli to konieczne)
zastosowanie siły fizycznej, w celu zatrzymania podejrzanej o łamanie prawa do czasu przekazania jej policji.
15. Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów
wyposażenia i urządzeń technicznych restauracji, ogrodu lub tarasu, powstałe z jego winy lub winy osób nad którymi sprawuje
opiekę prawną.
16. Restauracja „Kredens nad morzem’ nie ponosi, żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nierozważnego
zachowania (zwłaszcza skaleczenia bądź innego rodzaju uszkodzenia ciała), nabytej podczas przebywania na terenie
restauracji.
17. Restauracja „Kredens nad morzem” nie odpowiada za błędy w druku materiałów promocyjnych, ulotek, broszur
informacyjnych itp.

Regulamin jest podany do publicznej wiadomości oraz jest dostępny w restauracji „Kredens nad morzem” ul. 1000-lecia
Państwa Polskiego 3, 72-500 Międzyzdroje. Restauracja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w
dowolnym momencie bez podania przyczyny. W przypadku jakichkolwiek zmian, aktualizacja regulaminu widoczna będzie
na oficjalniej stronie obiektu: www.sporting-miedzyzdroje.pl.

Skontaktuj się ze mną pod numerem 123 456 789 lub witaj@naprawdeswietnastrona.pl

