NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD NÁKUPNÍHO CENTRA WESTFIELD CHODOV
Vážení zákazníci,
areál nákupního centra Westfield Chodov je obchodně společenským střediskem, jehož cílem je poskytnout Vám nejen možnost pohodlného nákupu a zábavy,
ale i nabídnout příjemné a kulturní prostředí, ve kterém se budete cítit dobře 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 nákupním centru Westfield Chodov.
Všichni návštěvníci Centra se zavazují dodržovat dodatečná opatření v souvislosti s Covid-19 níže:
•
•
•
•
•
•
•

zákaz vstupu osobám bez roušky, šátku nebo jiného zakrytí dýchacích cest. za účelem ochrany ostatních návštěvníků
zákaz shlukování osob v Centru a na pozemcích Centra v počtu dle aktuálního nařízení vlády
povinnost návštěvníků Centra dodržovat mezi sebou rozestup alespoň 2 m ve frontách, při komunikaci, ve foodcourt apod.
doporučení platit bezhotovostně (kartou)
dodržování omezení a zákazů používat uzavřené části Centra (například uzavřené sedací odpočinkové zóny, dětské zóny apod.)
zákazníci jsou povinni uposlechnout pokynů bezpečnostního koordinátora dohlížejícího na hygienická opatření v Centru
zákaz konzumace potravin a hotových jídel v Centru po dobu platného vládního zákazu (s výjimkou venkovní terasy)

Ve vnitřních prostorách objektu není zejména dovoleno / je zakázáno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kouření včetně elektronické cigarety mimo vyhrazené prostory
používání otevřeného ohně
konzumace alkoholických nápojů mimo vyhrazené prostory
nabíjení elektrických spotřebičů (telefony, notebooky apod.) v prostorách Centra (pasáže, parking), povoleno jen na vyhrazených místech (relaxační zóny, lavice se zásuvkami, infostánek)
vstupovat s koly s výjimkou vstupu za účelem servisu v prodejně Hervis a Sportisimo
vstupovat pod vlivem omamných, či návykových látek
provádět osobní hygienu (mytí do půli těla, mytí nohou, čistění zubů apod.)
vnášet jakékoli toxické a omamné látky, nadměrná zavazadla, zbraně a jiné nebezpečné předměty. O nebezpečnosti jednotlivých předmětů má právo rozhodnout Správa Centra nebo bezpečnostní služba
vstup s hořlavinami I. třídy nebezpečnosti nad 5 l obsahu
vstup s jedovatými, znečišťujícími, zapáchajícími nebo nebezpečnými látkami
zneužití prostředku požární ochrany (ruční hasící přístroje apod.)
jakákoli manipulace s majetkem nákupního centra Westfield Chodov a nájemců bez jejich souhlasu
vstup se zvířaty všeho druhu bez schránky s nepropustným dnem vyjma psů vodících, doprovázejících držitele průkazu ZTP-P
vstup ve znečištěném oděvu nebo obuvi
jízda na kolečkových bruslích, skateboardech, koloběžkách apod.
komerční fotografování a filmování bez souhlasu Správy Centra
žebrání
sedání, klekání či lehání si na zem
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

Ve venkovních prostorách není zejména dovoleno / je zakázáno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

parkování vozidel nad 2,5t mimo parkoviště k tomu určená
vjezd na dlážděné chodníky
zdržování se v prostoru parkovacích ploch / parkovišť po dobu delší, než nezbytně nutnou (vystoupení z vozidla, naložení nákupu, nastoupení do vozidla)
jízda na kolečkových bruslích, skateboardech, koloběžkách apod. v prostorách parkovišť
komerční fotografování a filmování bez souhlasu Správy Centra
žebrání
konzumace alkoholických nápojů mimo vyhrazené prostory
podomní prodej či nabízení zboží či služeb, jakož i prodej a nabízení z vozu
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
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

Další ustanovení návštěvního řádu:
•
•
•
•
•
•
•

vstup a pobyt v prostorách nákupního centra Westfield Chodov je podmíněn vyhověním zákonům, vyhláškám a interním předpisům nákupního centra Westfield Chodov, především Provozní příručce
nákupního centra Westfield Chodov. Návštěvní řád je k dispozici na adrese http://www. westfieldchodov.cz
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 bezpečnostní službě
nebo na infostánku
náhrada veškerých škod způsobených zákazníky a návštěvníky bude vymáhána podle platných právních předpisů ČR
vlastník nákupního centra Westfield Chodov neodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví zákazníků a návštěvníků třetími osobami
v případě evakuace objektu Centra je každá osoba pobývající v objektu povinna dodržovat evakuační řád a řídit se pokyny pověřených pracovníků a instrukcí vysílaných místním rozhlasem

Nákupní centrum je soukromým majetkem a správa centra může dle svého uvážení požádat jakoukoli osobu, aby centrum opustila. Tato osoba tak musí neprodleně učinit, jinak bude vyvedena bezpečnostní
služnou. Na pobyt v centru není právní nárok.

S účinností od 11. 5. 2020
Správa nákupního centra Westfield Chodov
Schválil: Marcela Hrdličková, ředitelka nákupního centra Westfield Chodov

