Návštěvní řád / Rules for Visitors
Cílem nákupního centra PALLADIUM je nejen poskytovat Vám možnosti
pohodlného nákupu, ale i nabídnout příjemné a kulturní prostředí, ve kterém se
budete dobře cítit.

The goal of PALLADIUM Shopping Center is not only to provide you with the
opportunity for convenient shopping, but also to offer a pleasant, cultured
environment, in which you will feel comfortable.

Abychom stanoveného cíle mohli úspěšně dosáhnout, potřebujeme i Vaši pomoc,
která spočívá v dodržování tohoto návštěvního řádu.

In order for us to attain this goal, we need you to help us by obeying the following
rules for visitors.

Předem děkujeme za spolupráci a přejeme hezké zážitky při nákupech.

We thank you in advance for your cooperation, and we hope you enjoy shopping
here.

Do objektu není povolen vstup:
› osobám pod vlivem alkoholu, omamných a návykových látek,
› osobám s hořlavinami, zbraněmi, nadměrnými zavazadly a jinými nebezpečnými
předměty nebo látkami,
› osobám se zvířaty mimo vodících psů,
› osobám v silně znečištěném nebo zapáchajícím oděvu,
› osobám s malými dopravními prostředky (kola, koloběžky, tříkolky), stejně jako
osobám na kolečkových bruslích.

Admission to the building is not permitted to:
› Persons under the influence of alcohol or other intoxicating or addictive
substances;
› Persons with combustible materials, weapons, oversized luggage, or other
dangerous objects or substances;
› Persons with animals other than guide dogs;
› Persons who are wearing excessively dirty or foul smelling garments;
› Persons with small vehicles (bicycles, scooters, tricycles), as well as persons
wearing roller skates.

V prostorách objektu je zakázáno:
› používání otevřeného ohně,
› kouření mimo vyhrazené prostory (tento zákaz se vztahuje i na elektronické
cigarety),
› konzumace alkoholických nápojů mimo k tomu určené restaurační provozy,
› zneužívání prostředků požární ochrany (hasicích přístrojů, požárních hlásičů
atp.),
› používání únikových východů mimo případ evakuace centra,
› používání eskalátorů osobami s kočárky a osobami na invalidním vozíku (je
nutné se dopravovat výtahy),
› nabíjení elektrických spotřebičů (telefonů, notebooků atp.) mimo místa k tomu
určená,
› komerční fotografování a filmování bez souhlasu Správy centra,
› provozování jakékoliv propagační či výdělečné činnosti (letáky, ankety,
průzkumy, prodeje losů, humanitární akce, podomní prodej atp.) bez souhlasu
Správy centra,
› provozování hlasité hudby, zpěv nebo hudební a jiná vystoupení bez souhlasu
Správy centra,
› organizované shromažďování osob bez písemného povolení Správy centra,
› jakákoliv manipulace s majetkem centra a jeho nájemců bez jejich souhlasu,
› odhazování a odkládání čehokoliv mimo odpadkové koše,
› používání fyzické síly, veškerých výrazů a gest hanobících rasu, náboženství,
etnikum, projevy s výrazným sexuálním podtextem či jiné projevy, v jejichž
důsledku by mohlo dojít k výtržnostem nebo by se mohly dotknout ostatních
přítomných osob nebo narušovat klid v centru,
› žebrání nebo sedání a lehání si na zem,
› sedání na místa expozice archeologických nálezů,
› provádění nestandardní hygieny na veřejném WC (mytí do půl těla, čistění zubů
atp.).

The following activities are forbidden in the building:
› Use of an open flame;
› Smoking outside of designated areas (this ban also applies to electronic
cigarettes);
› Consumption of alcoholic beverages outside of restaurant areas intended for
that purpose;
› Abuse of fire safety resources (extinguishers, fire alarms etc.);
› Use of emergency exists except in case of evacuation of the center;
› Use of escalators by persons with baby carriages and persons in wheelchairs
(they are to use the elevators);
› Charging electrical appliances (phones, laptops etc.) except at places intended
for that purpose;
› Commercial photography and filming without the consent of the Center’s
Management;
› Engaging in promotional or gainful activity of any kind (leaflets, surveys,
research, selling lottery tickets, humanitarian events, direct sales etc.) without
the consent of the Center’s Management;
› Playing of loud music, singing, or other performances without the consent of
the Center’s Management;
› Organized assemblies of persons without the written consent of the Center’s
Management;
› Any handling of the property of the center or its tenants without their consent;
› Discarding or disposing of anything except in wastebaskets;
› Use of physical force or of any expressions or gestures defaming any person’s
race, religion, or ethnicity, behavior of a strongly sexually suggestive nature or
other behavior that could as a consequence result in a disturbance that might
offend the other persons present or could be disruptive in the center;
› Solicitation or sitting or lying on the floor;
› Sitting on the sites of the exhibits of archeological finds;
› Performing personal hygiene care that is not usual in a public restroom (washing
the body from the waist up, brushing teeth etc.);

Povinnosti návštěvníků centra a další ustanovení:
› Návštěvník je povinen nahlásit Správě centra jakoukoliv závadu a dále
skutečnosti ohrožující bezpečnost osob a majetku.
› V případě evakuace centra je každá osoba povinna dodržovat evakuační
řád, řídit se pokyny pověřených pracovníků a instrukcemi vysílanými místním
rozhlasem.
› Nákupní centrum PALLADIUM je soukromým majetkem a Správa centra nebo
jí pověření pracovníci jsou při zjištění porušování výše uvedených pravidel
oprávněni požádat takovou osobu, aby centrum opustila.

Duties of visitors to the center and other provisions:
› Visitors shall report to the Center’s Management any defects on the premises
and other circumstances threatening the safety of persons and property.
› In case of the evacuation of the center, every person is required to follow the
rules for evacuation and to comply with the instructions of authorities and of
the in-house audio broadcasting.
› The PALLADIUM Shopping Center is private property, and in case of the
determination of violations of the rules stated above, the Center’s Management
or workers authorized by management are entitled to demand that violators
leave the center.

Pozn.: Správa centra si vyhrazuje právo měnit či doplňovat ustanovení tohoto
návštěvního řádu.

Note: The Center’s Management reserves the right to change or supplement these
rules for visitors.
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