
Kierując się troską o komfort i bezpieczeństwo Klientów odwiedzających Halę Koszyki, uprzejmie
prosimy o przestrzeganie poniższych postanowień Regulaminu. Wejście na teren nieruchomości Hali 
Koszyki oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

1. Hala Koszyki jest dostępna dla Państwa w godzinach otwarcia wskazanych na drzwiach
wejściowych oraz na stronie internetowej www.koszyki.com.

2. Dla Państwa bezpieczeństwa Hala Koszyki jest monitorowana. 

3. Osoby małoletnie mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką rodziców
lub opiekunów, którzy odpowiadają za ich bezpieczeństwo. 

4. Hala Koszyki jest obiektem przyjaznym psom. Wprowadzając psa do obiektu należy zachować względy 
higieniczne, bezpieczeństwa wobec innych użytkowników obiektu i mieć pełną kontrolę
nad zwierzęciem. Psy mogą zostać wprowadzone do Hali Koszyki jedynie w kagańcu i na smyczy.

5. Zabrania  się używania wózków należących do supermarketu w innych celach niż  do  przewożenia 
przez klientów towarów zakupionych w supermarkecie zlokalizowanym w Hali Koszyki. Wózki należy zwrócić 
w miejsce ich składowania tzn. przy schodach ruchomych na poziomie –2. 

6. Zabrania się wnoszenia na teren Hali Koszyki broni palnej, materiałów wybuchowych,
narkotyków, substancji łatwopalnych oraz innych zagrażających bezpieczeństwu, mogących stanowić
zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. 

7. Osoby zakłócające porządek, w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem podobnie działających środków 
odurzających, oraz zachowujące się w sposób uciążliwy dla innych osób lub uporczywie naruszające niniejszy 
Regulamin będą wyproszone z Hali Koszyki przez Ochronę obiektu. Nie zastosowanie się do wymogu może 
skutkować interwencją Policji lub innych służb porządkowych.

8. W Hali Koszyki obowiązuje całkowity zakaz palenia poza miejscami do tego wyznaczonymi.

9. Fotografowanie i filmowanie w celach komercyjnych z wykorzystaniem wizerunku, architektury
i wnętrz Hali Koszyki jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Dyrekcji Hali Koszyki, 
za wyjątkiem zdjęć lub filmów do użytku prywatnego. 

10. Zabrania się reklamy, kolportażu ulotek, prezentowania materiałów reklamowych w jakiejkolwiek 
formie, organizacji wieców, przeprowadzania ankiet i akcji charytatywnych, organizacji występów muzycz-
nych itp. bez uprzedniej zgody Dyrekcji Hali Koszyki. Żebranie i akwizycja są zabronione.

11. Niezgodne z przeznaczeniem lub zasadami bezpieczeństwa używanie sprzętu i wyposażenia znajdują-
cego się w Hali Koszyki, niszczenie go lub dewastowanie, w tym w pomieszczeniach
ogólnodostępnych, jak toalety, jest zabronione. Działania takie będą podstawą do roszczenia
o naprawienie szkody.

12. Rzeczy znalezione w Hali Koszyki prosimy niezwłocznie przekazać pracownikowi Ochrony. 

13. Zabrania się poruszania po Hali Koszyki w miejscach niedostępnych dla Klientów Hali Koszyki
tj. pomieszczeniach służbowych, korytarzach technicznych, zapleczach, dachu etc. 

14. Zabrania się parkowania pojazdów nieuprawnionych na miejscach dla niepełnosprawnych.
Szczegółowy Regulamin Parkingu znajduje się przy wjazdach na parking oraz na kasach do opłat
parkingowych.

15. Na terenie Hali Koszyki zabrania się jazdy na rolkach, deskorolkach, rowerach, hulajnogach itp.,
jak też wprowadzania ich na teren obiektu. Rowery prosimy pozostawiać w miejscach do tego wyznaczonych.

16. Siedzenie dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. Siedzenie oraz wspinanie się 
na elementy  konstrukcyjne, reklamowe lub dekoracyjne, balustrady, barierki itp. jest zabronione.

Niezależnie od Regulaminu zabrania się podejmowania w Hali Koszyki działań zakazanych w świetle obowiązującego 
prawa. 

Dyrekcja Hali Koszyki

English version available at www.koszyki.com

Regulamin Hali Koszyki („Regulamin”)



Regulamin korzystania ze schodów ruchomych i trawelatorów
w Hali Koszyki

1. Pasażerowie wchodzą na schody ruchome i trawelatory zwykłym krokiem 
trzymając się poręczy ruchomej.

2. W czasie jazdy należy trzymać się poręczy ruchomej, lecz nie opierać się 
całym ciałem o poręcz. 

3. Przy schodzeniu uważać na końcową płytę grzebieniową i nie opierać 
stopy w miejscu chowania się stopnia ruchomego.

4. Dzieci do lat 10 mogą korzystać ze schodów ruchomych i trawelatorów
tylko pod opieką osób starszych, a uczestnicy wycieczek szkolnych pod opieką 
pełnoletnich opiekunów.

5. Dzieci przy schodzeniu ze schodów ruchomych i trawelatorów należy
podnieść, aby ułatwić im zejście. 

6. Inwalidom, osobom chorym na serce, osobom o kulach, poruszającym
się na wózkach inwalidzkich oraz ociemniałym (nawet idącym
z przewodnikiem) nie zaleca się korzystania ze schodów ruchomych.
W takich sytuacjach zaleca się korzystanie z windy.

7. Wchodzenie na schody bosymi nogami grozi okaleczeniem i jest zabronione. 

8. Jazda wielokrotna z kondygnacji dolnej na górną i odwrotnie jest niedozwolona.

9. W czasie jazdy zabrania się siedzieć na stopniach schodów ruchomych
i taśmie trawelatora. 

10. Mijanie się i bieganie w czasie jazdy jest zabronione.

11. Przy wchodzeniu i schodzeniu ze schodów ruchomych i trawelatora
nie należy się zatrzymywać. 

12. Zabrania się wprowadzania na schody ruchome wózków dziecięcych,
rowerów oraz psów. 

13. Osobom w stanie nietrzeźwym zabrania się korzystania ze schodów
ruchomych i trawelatorów.

Dyrekcja Hali Koszyki

English version available at www.koszyki.com


