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REGULAMIN 
CENTRUM HANDLOWO-ROZRYWKOWEGO 

GALERIA NEPTUN  
MAJĄC NA UWADZE BEZPIECZEŃSTWO I DOBRO NASZYCH KLIENTÓW 
PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI PRZEPISAMI I 
PRZESTRZEGANIE ICH PODCZAS PRZEBYWANIA W CENTRUM 
HANDLOWO-ROZRYWKOWYM GALERIA NEPTUN. 

 

1. Galeria Neptun jest obiektem ogólnodostępnym przeznaczonym do 

działalności o charakterze handlowej, usługowej i rozrywkowej. Centrum jest 

otwarte dla Klientów codziennie z wyjątkiem dni wolnych od pracy 

przewidzianych przepisami prawa. 

Godziny otwarcia Galerii Neptun: 

Poniedziałek – Sobota: 10:00-21:00 

Niedziela: 10:00-20:00 

Godziny otwarcia mogą ulec zmianie decyzją Dyrekcji Galerii Neptun. 

2. Na terenie centrum dzieci do 10 lat powinny przebywać pod opieką osoby 

dorosłej. 

3. Na terenie Centrum Handlowego zabrania się: 

a) przebywania osób będących pod wpływem alkoholu i środków 
odurzających, 

b) picia alkoholu, stosowania środków odurzających, palenia tytoniu, 
papierosów elektronicznych poza miejscami do tego przeznaczonymi i 
specjalnie oznakowanymi, 

c) organizowania i prowadzenia: działalności promocyjnej i reklamowej, 
wieców, imprez artystycznych, zbiórek pieniężnych, akcji charytatywnych, 
agitacji politycznej, 

d) natarczywego nakłaniania pozostałych Klientów Centrum Handlowego 
do udzielenia pomocy finansowej, materialnej lub jakiejkolwiek innej wbrew 
ich woli, 

e) jazdy na rolkach, wrotkach, deskorolkach, hulajnodze, rowerze i innych 
wewnątrz Centrum Handlowego,  
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f)  wprowadzania psów i/lub innych zwierząt za wyjątkiem psów 
przewodników oraz psów asystujących,  
 
g) odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych tj. telefon, tablet, głośnik 
bluetooth, laptop itd. bez wykorzystania słuchawek, 
 
h) przebywania na terenie Centrum Handlowego poza godzinami otwarcia 
bez posiadania stosownej zgody za wyjątkiem Klientów kina i Neptun Gym 
Fitness, 
 
i) dewastowania i niszczenia wyposażenia Centrum Handlowego, wind, 
schodów ruchomych i innych elementów, 
  
j) zaklejania, zasłaniania oraz zrywania wszelkich oznakowań 
ewakuacyjnych i innych na terenie Centrum, 
 
k) wprowadzania rowerów i skuterów na teren wewnątrz Centrum 
Handlowego, 
 
l) wnoszenia na teren Centrum Handlowego rzeczy mogących stanowić 
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, lub których przechowywanie bądź 
posiadanie jest prawnie zabronione, 
 
m) używania otwartego ognia, wnoszenia na teren Centrum Handlowego 
broni, w szczególności broni palnej oraz materiałów łatwopalnych i 
wybuchowych, 
 
n) dystrybucji materiałów reklamowych, organizacji działań promocyjnych, 
umieszczania plakatów oraz przeprowadzania ankiet bez pisemnej zgody 
Dyrekcji Centrum 
 
4. W przypadku wystąpienia zagrożenia lub konieczności ewakuacji Klienci 

zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom 

wydanym przez pracowników ochrony lub pracowników biura Dyrekcji 

Centrum Handlowego. 

 

5. Osoby, które swoim zachowaniem lub wyglądem zakłócają 

funkcjonowanie Galerii Neptun, a także nie przestrzegają niniejszego 

regulaminu, będą wypraszane z terenu Centrum Handlowego.  

 

6. Zarządca obiektu lub pracownicy ochrony są uprawnieni do wezwania 

policji lub innego organu porządkowego w sytuacji, gdy osoba, od której 

zażądano opuszczenia Centrum Handlowego, nie zastosuje się do żądania. 
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7. Rzeczy znalezione należy niezwłocznie przekazać pracownikom ochrony. 

 

8. Wejście na teren Centrum Handlowego  oznacza akceptację 

postanowień niniejszego Regulaminu.  

 

9. Na terenie Centrum Handlowego osobom nieupoważnionym zabrania 

się poruszania, korzystania i przebywania w strefach nieprzeznaczonych dla 

Klientów, pomieszczeniach służbowych, korytarzach technicznych i innych 

specjalnie oznakowanych. 

 

10. Zabrania się bez zgody Dyrekcji Centrum fotografowania i filmowania 

obiektu z zewnątrz i wewnątrz w celach komercyjnych lub przez 

profesjonalnych fotografów bądź ekip telewizyjnych. 

 

11. Zabrania się używania znaku handlowego i/lub wizerunku graficznego 

Galerii Neptun bez uprzedniego upoważnienia Dyrekcji Centrum lub 

Właściciela Obiektu. 

 

12. Wobec osób naruszających niniejszy Regulamin będą wyciągnięte 

konsekwencje prawne. 

 

13. Zasady określające funkcjonowanie parkingu podziemnego są ujęte w 

odrębnym regulaminie parkingu. 

 

Administratorem danych osobowych, uzyskanych poprzez nagrania 

monitoringu, jest Galeria Neptun Sp. z o.o. Sp. j. NIP 5922231294, REGON 

221026267,  ul. Pomorska 7, 83-200 Starogard Gdański. 

 

DZIĘKUJEMY ZA ZASTOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZYCH ZASAD! 

ŻYCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW! 

 

Numer telefonu do ochrony Centrum Handlowego: 58 768 51 10. 


