
 
 

                    
 

 

 
 
W trosce o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie Klientów Galerii Rondo Wiatraczna, mieszczącej się przy ul. Grochowskiej 
207 w Warszawie (zwanej dalej Galerią), uprzejmie prosimy o przestrzeganie postanowień zawartych w niniejszym 
regulaminie. Regulamin obowiązuje na terenie całej Galerii. Galeria jest monitorowana. Wejście na teren Galerii oznacza 
zgodę na wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu. 
 

1. Z Galerii można korzystać tylko w godzinach otwarcia wskazanych na wejściach do obiektu. 
 

2. Za bezpieczeństwo małoletnich znajdujących się na terenie Galerii odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie. 
 

3. Zabrania się przebywania na terenie Galerii:  
a) osobom w stanie nietrzeźwym lub będącym pod wpływem środków odurzających, 
b) osobom zakłócającym porządek oraz zagrażającym bezpieczeństwu Klientów i pracowników Galerii, 
c) osobom, których wygląd zewnętrzny oraz stan higieny osobistej mógłby zakłócać innym odwiedzającym komfort 

przebywania w Galerii. 
 

4. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu broni palnej lub białej, materiałów wybuchowych, niebezpiecznych substancji 
chemicznych oraz innych niebezpiecznych materiałów i substancji, które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub 
zdrowia ludzi. 
 

5. Zabrania się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren Galerii z wyjątkiem psów przewodników. 
 

6. Organizowanie i prowadzenie na terenie Galerii wieców, występów artystycznych, handlu obnośnego, akcji chary-
tatywnych, akcji promocyjnych bądź akcji reklamowych bez pisemnej zgody Dyrekcji Galerii jest zabronione. 
 

7. Fotografowanie i filmowanie części wewnętrznej i zewnętrznej Galerii bez zgody Dyrekcji Galerii jest zabronione. 
 

8. Na terenie Galerii zabrania się hałasowania, biegania, gry w piłkę, jazdy na łyżworolkach, deskorolkach, hulajnogach i 
rowerach. Zakaz używania rowerów nie dotyczy Parkingu na Poziomie -1. 
 

9. Zabrania się palenia wszelkiego rodzaju wyrobów tytoniowych i spożywania napojów alkoholowych. 
 

10. Na terenie Galerii zabrania się pozostawiania bez dozoru i opieki bagażu i innych przedmiotów. 
 

11. Zabrania się używania jakichkolwiek rzeczy i przedmiotów, których użycie powoduje powstanie źródła ognia, dymu lub 
pary, w szczególności  zapałek, zapalniczek, świeczek, elektronicznych papierosów, rac. 

 
12. Zabrania się wchodzenia do części budynku nie przeznaczonych dla ogólnego użytku (pomieszczenia techniczne, 

zaplecza, strefy dostaw) oraz w miejsca wygrodzone lub oznaczone zakazem wstępu (scena, wystawy, ekspozycje). 
 

13. Osoby przebywające na terenie Galerii zobowiązane są do: 
a) podporządkowania się sygnałom o zagrożeniu i ewakuacji. 
b) podporządkowania się decyzjom i poleceniom Pracowników Ochrony oraz Dyrekcji Galerii, lub osób przez nią 

upoważnionych, w szczególności w sytuacjach kryzysowych,  
c) zachowania szczególnej ostrożności przy korzystaniu z wind i schodów ruchomych, w szczególności stosowania 

się do instrukcji przedstawionych na piktogramach umieszczonych na schodach 
d) nie siadania na poręczach schodów ruchomych, barierkach i nie wychylania się poza barierki znajdujące się na 

poziomie +1. 
 

14. Zasady korzystania z parkingu podziemnego określa Regulamin Parkingu, który jest wywieszony na terenie parkingu, na 
poziomie -1 i dostępny do wglądu w Biurze Ochrony. 

 
Osoby naruszające powyższe postanowienia zobowiązane są opuścić obiekt na wezwanie Dyrekcji Galerii lub Pracowników 
Ochrony. Niezastosowanie się do wezwania i do wydanych poleceń, pociągnie za sobą użycie stosownych środków w celu 
wyegzekwowania postanowień regulaminu, w tym odpowiedzialność prawną. Niezależnie od wymienionych wyżej postanowień 
zabrania się podejmowania w Galerii działań zakazanych w świetle obowiązującego prawa. Wszelkie próby łamania 
postanowień niniejszego regulaminu bądź przepisów prawa, a także zaistnienie innych zdarzeń mających wpływ na 
bezpieczeństwo Galerii i jej użytkowników, prosimy niezwłocznie zgłaszać Pracownikom Ochrony tel. 725 615 936 bądź 
Dyrekcji Galerii tel. 691 528 989.  
 
                                        


