WITAMY w Klubie The Shuffle w Horst
Przygotowaliśmy dla Was w godz. 22.00-3.00 :
Klimatyzowana sale dla ok 500 osób z odjechanym nagłośnieniem i oświetleniem ,
które będą niesamowitym tłem dla fantastycznej muzyki.
Polska ochrona z monitoring-em wewnątrz obiektu
Bar z polska obsługą
Szatnie gratis
Dwie palarnie
Obrót bezgotówkowy ( Żetony )
Polski Catering
Możliwość płatności karta
Gwarancje najniższych cen w Limburgu NL .
Z wszystkich tych dobrodziejstw korzystamy po uiszczeniu wstępu w wys. 4 euro .
Raz w miesiącu zapraszamy artystów Disco Polo , Muzyki Pop lub Dj gości . W takim
przypadku wstęp może wzrosnąć do 6 euro .
Na teren sobotnich imprez Klubu The Shuffle zapraszamy wszystkich .
Osobom niepelnoletnim zabrania się na terenie klubu spożywania alkoholu.
REGULAMIN KLUBU The Shuffle
1. O wejściu do klubu decyduje SELEKCJONER (ochrona) i MANAGER
2. Osoby przebywające na terenie dyskoteki zobowiązane są zachowywać się w
sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych w klubie .
3. Przed wejściem na sale obowiązuje bezpłatna szatnia .
4. Ustala się rozpoczęcie i zakończenie imprez w godzinach 22.00-3.00
5. Osobom przebywającym w dyskotece zabrania się w wnoszenia na jej teren:
▪ Broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów (narzędzi) oraz
materiałów wybuchowych, pirotechnicznych, które mogą zagrażać
bezpieczeństwu osób przebywających w klubie.
▪ Napojów alkoholowych i innych oraz żywności .
▪ Środków odurzających lub substancji psychotropowych.
▪ Innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie

6. Zakupiony bilet należy traktować jako indywidualną zgodę na wejście na imprezę,
która może być cofnięta w każdej chwili, z przyczyn związanych z koniecznością
zachowania zasad bezpieczeństwa. Upoważnia to do otrzymania jedynie zwrotu
całości lub części kwoty uiszczonego wstępu , w zależności od tego czy zgodę
cofnięto przed wejściem do dyskoteki, czy w trakcie przebywania na na jej terenie.
7. Służby porządkowe dyskoteki , pracownicy ochrony uprawnieni są do:
▪ Sprawdzenia uprawnień do przebywania na terenie dyskoteki
▪ Legitymowania osób w celu ustalenia ich pełnoletności lub tożsamości .
▪ Przeglądania zawartości bagażu, odzieży osób w przypadku podejrzenia, że
osoby te wnoszą cytowane wyżej przedmioty,
▪ W przypadku stwierdzenia braku uprawnień osób do przebywania na terenie
dyskoteki albo zakłócania przez te osoby porządku , wezwania ich do
opuszczenia dyskoteki,
▪ Ujęcia w celu niezwłocznego przekazania policji osób stwarzających
bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także
chronionego mienia.
8. Czynności wymienione w pkt.5 powinny być wykonane w sposób możliwie najmniej
naruszający ludzką godność oraz inne dobra osobiste, w stosunku do której zostały
podjęte.
9. Służby porządkowe dyskoteki, pracownicy ochrony zobowiązani są:
▪ nie wpuszczać na teren dyskoteki:
• Osób nietrzeźwych lub pod wpływem środków odurzających i
psychotropowych
•

Osób w strojach sportowych (dresy , bluzy , spodenki)

•

Osób które otrzymały od ochrony lub managera klubu zakaz wstępu za
niestosowanie się do regulaminu .

•

Osób odmawiających poddania się czynności , o których mowa w pkt. 5

▪ usunąć jak najbardziej dyskretnie z terenu dyskoteki osoby, które swoim
zachowaniem zakłócają imprezę.
10. Każda osoba, która dopuści się wykroczenia lub przestępstwa w obrębie obiektu
przekazana zostanie holenderskiej policji w celu wyciągnięcia stosownych
konsekwencji
11. Miejsca stojące lub siedzące nie są numerowane.
12. W klubie The Shuffle obowiązuje zakaz paleni na terenie całego obiektu z
wyłączeniem specjalnie przystosowanego do tego celu miejsca ( PALARNI )
13. Każda osoba przebywająca na terenie klubu, wyraża zgodę na publikację swojego
wizerunku na stronach klubu oraz w innych materiałach promocyjnych, bez
możliwości ingerencji w jego formę.
14. Uczestnik może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków
mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
15. Wejście na teren dyskoteki oznacza akceptację niniejszego regulaminu .
16. Każda osoba wstępująca do klubu The Shuffle zobowiązana jest do zapoznania się
z powyższym regulaminem i przestrzegania jego zasad .
Dziękujemy
The Shuffle Team

