
 

REGULAMIN 
Klubu Bania 

w Hotelu Bania **** Thermal & Ski w Białce Tatrzańskiej 
 

1. Osoby odwiedzające Klub Bania mają obowiązek zapoznać się z niniejszym          
Regulaminem. Zakup biletu, dokonanie rezerwacji oraz wejście na teren Klubu jest           
jednoznaczne z jego akceptacją.  

2. Klub Bania czynny jest w godzinach wskazanych na tablicach informacyjnych. 
3. Do wstępu na teren Klubu Bania podczas trwania organizowanych dyskotek, imprez,           

jak i koncertów upoważnione są osoby: 
a. z aktualnym zaproszeniem wystawionym przez Organizatora lub ważnym        

biletem wstępu, 
b. przedstawiciele prasy, radia oraz innych mediów posiadający ważną        

akredytację, 
c. przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnieni do czynności        

kontrolnych na podstawie ważnych uprawnień, 
4. W celu zapewniania osobom odwiedzającym Klub bezpieczeństwa oraz komfortu         

zabawy, Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu każdemu, kto          
swoim wyglądem, ubiorem lub zachowaniem nie odpowiada standardom        
prezentowanym przez Klub. Dotyczy to również osób, umieszczonych na pisemnych          
listach gości, lub posiadających ogólnodostępne zaproszenia lub posiadających        
wcześniejszą rezerwację loży w Klubie. 

5. O wejściu osób na teren Klubu decydują pracownicy ochrony Klubu, którzy mają            
prawo odmówić wstępu na teren Klubu bez podania przyczyny.  

6. Ze względów bezpieczeństwa, pracownicy ochrony Klubu mają prawo odmówić         
wstępu na teren lokalu w przypadku, gdy ilość osób w Klubie, równa będzie             
dopuszczalnej, maksymalnej liczbie osób mieszczących się w lokalu.  

7. Na terenie Klubu Bania nie będą wpuszczane osoby: 
a. poniżej 21 roku życia, 
b. nietrzeźwe, które zostaną zakwalifikowane przez służbę porządkową jako        

stwarzające zagrożenie, 
c. pod wpływem środków odurzających, 
d. zakłócające porządek, 
e. nieposiadające odpowiedniego stroju. 



8. Zarządca Klubu zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu Klubu Bania przez           
pracowników ochrony lub Policję, każdej osoby nie stosującej się do przedstawionych           
w niniejszym regulaminie zasad oraz przepisów, jak również, której obecność na           
terenie Klubu Bania jest lub mogłaby z różnych powodów być interpretowana jako            
realne źródło zagrożenia. 

9. Osoby przebywające w Klubie mają obowiązek stosowania się do zaleceń          
pracowników klubu i ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa         
i porządku.  

10. Osoba odwiedzająca Klub Bania zobowiązana jest pozostawić odzież wierzchnią         
w szatni. Za rzeczy pozostawione poza szatnią na terenie lokalu, właściciel Klubu nie             
ponosi odpowiedzialności.  

11. Na teren Klubu Bania nie wolno wnosić w szczególności:  
a. broni,  
b. noży,  
c. paralizatorów elektrycznych,  
d. ręcznych miotaczy gazu,  
e. innych niebezpiecznych narzędzi,  
f. wyrobów pirotechnicznych, 
g. substancji żrących,  
h. alkoholu, 
i. środków odurzających,  
j. środków psychotropowych, 
k. innych przedmiotów uznanych przez pracowników ochrony za niebezpieczne.  

12. W przypadku zakwestionowania przedmiotów przy wnoszeniu ich na teren Klubu          
Bania, pracownicy ochrony odmawiają wstępu na teren Klubu osobie posiadającej          
taki przedmiot lub w przypadkach prawem przewidzianych odbierają go i postępują           
z nim zgodnie z przepisami prawa.  

13. Pracownicy ochrony mają prawo; 
a. przeglądać elementy odzieży, 
b. nakazać opróżnienie kieszeni, 
c. sprawdzić zawartość torebek i plecaków w obecności ich właścicieli, 
d. legitymować w celu ustalenia tożsamości oraz wieku, 
e. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny       

lub zachowującym się zgodnie z regulaminem klubu, 
f. ujęcia i niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie        

zagrożenie dla życia ludzkiego, a także ochranianego mienia. 
14. Osoby zachowujące się agresywnie lub stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla         

innych gości Klubu, będące w stanie upojenia alkoholowego, będące pod wpływem           
środków odurzających oraz swoim postępowaniem naruszające regulamin Klubu        
zostaną wyproszone z lokalu.  

15. Każda osoba może być wyproszona przez pracowników ochrony bez podania          
przyczyny. 

16. Zabrania się wchodzenia na obszary, które nie są ogólnodostępne dla gości Klubu            
Bania. 

17. W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu Klubu, pracownicy ochrony mają         
prawo użyć przewidzianych prawem środków w celu niezwłocznego zapewnienia         



bezpieczeństwa w Klubie.  
18. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych w Klubie, popełnienia wykroczenia,         

przestępstwa lub niestosownego zachowania się, pracownicy ochrony mają prawo         
ująć sprawcę i niezwłocznie przekazać w ręce Policji. Za szkody wyrządzone           
w Klubie odpowiada sprawca zniszczenia, lub osoba za niego odpowiedzialna.  

19. W Klubie obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych i innych substancji. 
20. W Klubie obowiązuje zakaz wnoszenia własnego jedzenia i picia. 
21. Zabrania się wprowadzania zwierząt do Klubu. 
22. Osoba odwiedzająca Klub przyjmuje do wiadomości, że może być narażony na           

ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować        
uszkodzenie słuchu.  

23. Pracownicy Klubu mają prawo odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej.  
24. Postój samochodu dozwolony jest w wyznaczonych miejscach na terenie parkingu.          

Zabrania się pozostawiania pojazdów na drogach dojazdowych. 
25. Klub nie odpowiada za wydarzenia o charakterze losowym, takie jak w szczególności            

pożar, ewakuacja zarządzona przez służby Policji i Straży Pożarnej, katastrofa, alarm           
bombowy i nie będzie zobowiązany do zwrotu pieniędzy za bilety ani do            
odszkodowania za inne roszczenia związane z nieodbyciem się lub przerwaniem          
dyskoteki lub koncertu z wyżej wymienionych powodów.  

26. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania organizowanych wydarzeń bez podania          
przyczyny. W takim przypadku przysługuje zwrot pieniędzy za zakupione bilety.          
Odwołanie wydarzenia nie upoważnia do jakichkolwiek innych roszczeń.  

27. Na terenie Klubu Bania obowiązuje całkowity zakaz filmowania i robienia zdjęć bez            
zgody Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania materiałów        
reklamowych za zgodą uczestników.  

28. Reklamacje należy składać w recepcji lub w administracji Hotelu Bania **** Thermal            
& Ski. 

29. Właściciel zastrzega sobie prawo do monitorowania obiektu. 
30. Zarządcą Klubu Bania jest BANIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka          

komandytowa, ul. Środkowa 181, 34-405 Białka Tatrzańska, KRS: 0000565410,         
NIP:7361719638, REGON: 361149082. 

 


