Regulamin Klubu GREY
Prawo Wstępu / Zasady ogólne:
• Klub Grey nie prowadzi działalności otwartej i ogólnodostępnej, wejście do klubu jest przywilejem członków klubu
Grey potwierdzone posiadaniem karty klubowej.
• Za sprawdzanie kart członkowskich (klubowych) odpowiedzialny jest wyznaczony przez klub selekcjoner, który
zaprasza gości do środka klubu.
• Regulamin przyznawania członkostwa w klubie Grey oraz korzystania z kart klubowych znajduje się się poniżej.
• Selekcjoner może zdecydować o wpuszczeniu osób nie posiadających kart klubowych.
• Do klubu Grey zakazuje wstępu osobom pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
zachowujących się agresywnie lub nie odpowiednio ubranych.
• Gośćmi lokalu mogą być osoby w wieku: nie młodsze niż 21 lat
• Selekcja ma prawo do weryfikacji wieku osób wchodzących do lokalu na podstawie dokumentu tożsamości posiadającego zdjęcie.
• Zakazuje się wnoszenia do klubu napojów, napojów alkoholowych i jedzenia, broni, noży, materiałów pirotechnicznych lub pożarowo niebezpiecznych, narkotyków i innych środków odurzających, materiałów reklamowych bez
zgody klubu Grey.
• Wejście do klubu lub posiadanie karty członkowskiej jest równoznaczne z akceptacja Regulaminu Klubu

Bezpieczeństwo:
• Klub Grey prowadzi politykę bezpieczeństwa polegającą na monitoringu klubu oraz przy pomocy licencjonowanej
agencji ochrony posiadającej odpowiednie uprawnienia.
• Pracownicy ochrony mają prawo do sprawdzenia zawartości odzieży i przedmiotów wnoszonych na teren klubu ,
wydawania gościom poleceń dotyczących usprawnienia przepływu ludzi przez klub, ewakuacji, etc
• W przypadku łamania prawa lub regulaminu klubu oraz niszczenia mienia klubu pracownicy ochrony są uprawnieni
do podjęcia decyzji o opuszczeniu przez gościa terenu klubu Grey, zastosowania siły fizycznej, zatrzymania osoby
podejrzanej o drastyczne łamanie prawa do czasu przekazania podejrzanej osoby Policji.

Zasady wstępu i rezerwacji Klubu GREY:
• O wejściu wszystkich osób posiadających wykupioną rezerwację w lokalu decyduje selekcjoner.
• Każda z osób wpisanych na listę gości przy wejściu do klubu Grey podlega selekcji.
• Gośćmi lokalu mogą być osoby w wieku: nie młodsze niż 21 lat.
• Osoby posiadające wykupioną rezerwację zobowiązują się do przybycia do godziny 22:30. Przybycie po tej godzinie
powoduje przepadek wcześniej wpłaconej zaliczki jak i samego miejsca. W przypadku zmiany godziny przybycia prosimy o informacje na minimum 3h wcześniej pod numerem 887 222 112
• Anulowanie opłaconej rezerwacji, oraz zwrot poniesionych kosztów może nastąpić tylko w przypadku osobistego
zgłoszenia się do klubu Grey na 3 dni przed planowaną datą przybycia do klubu. W przypadku braku zgłoszenia w
określonym terminie koszt poniesiony przez rezerwującego przepada na rzecz klubu Grey.
• Klub Grey zastrzega sobie możliwość nie wpuszczenia danej osoby bez podania przyczyny.
• Wpłata za rezerwacje miejsca nie upoważnia do bezpłatnego wstępu do klubu.
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