REGULAMIN DEPOZYTU
§1
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Depozytu znajdującego się na terenie
imprezy"Roztańczony PGE Narodowy", w tym zasady przekazywania Przedmiotu do Depozytu,
warunki ich przechowywania oraz procedurę odbioru Przedmiotów z Depozytu.
Depozytem zarządza Organizator - Krysiak Polska Sp. z o.o., Robert Krysiak
Warunkiem skorzystania z Depozytu jest akceptacja niniejszego Regulaminu i przestrzeganie
zasad w nim zawartych.
Regulamin jest dostępny w Depozycie.
Pozostawienie i odebranie Przedmiotów z Depozytu możliwe jest w godzinach odbywającej się
imprezy tj. od godziny 17:30 do 24:00.
§2
Organizator i operator PGE Narodowego nie ponoszą odpowiedzialności za Przedmioty
wartościowe pozostawione w Depozycie wbrew § 5 ust. 3.
§3
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
• Przedmiot — rzeczy przeznaczone do przechowania w Depozycie, których wniesienie
jest niedozwolone w regulaminie imprezy dostępnym na stronie Organizatora.
• Teren imprezy masowej – PGE Narodowy, aleja Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa
• Impreza - impreza masowa w rozumieniu regulaminu imprezy odbywająca się na PGE
Narodowym.
• Klient - pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba małoletnia powyżej 13 lat,
• Organizator - Podmiot organizujący wydarzenie na PGE Narodowym – Krysiak Polska
Sp. Zo.o. Bońki 09-100 ul. Wspólna 5
• Numer – wydawany indywidualnie numer osobie składającej swoje przedmioty do
depozytu. Numer stanowi kartonik oznaczeniami Organizatora,
• Pracownik Depozytu - osoba wyznaczona przez Organizatora, upoważniona do
przyjmowania Przedmiotu Klienta i składania go do Depozytu, wydanie indywidualnego
Numeru i oznaczenie Przedmiotu takim samym Numerem, wydawania Przedmiotu z
Depozytu na podstawie zwrotu Numeru pasującym do numeru Przedmiotu.
§4
Przedmiot jest przechowywany w wydzielonych woreczkach znajdujących się w namiocie
depozytowym.

§5
Przed złożeniem Przedmiotu do Depozytu Klient zapoznaje się z niniejszym Regulaminem
umieszczonym przy namiocie Depozytowym.
Podczas przyjmowania Przedmiotu pracownik Depozytu wydaje indywidualny Numer
i informuje, że numer należy zachować do odbioru przedmiotów z depozytu. Następnie
pracownik depozytu wkłada Przedmiot w woreczek i oznacza go tym samym Numerem.
Do depozytu nie przyjmuje się:
• przedmiotów, których posiadanie zgodnie z prawem jest zabronione,
• żywych zwierząt,
• przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu osób uczestniczących w
Imprezie, alkoholu i substancji odurzających,
• przedmiotów wartościowych takich jak np. laptop, profesjonalny sprzęt
fotograficzny, kamery,
• przedmiotów o wartości mniejszej niż 20 zł oraz, których wartość przekracza 500 zł,
• przedmiotów przekraczające dopuszczalną normę 25x25x25, np. wózków
dziecięcych, bagażu podróżnego.
Warunkiem przyjęcia przedmiotu do depozytu jest wstępna ocena przez pracownika depozytu
przedmiotu pod względem dopuszczenia go do przechowania w depozycie.
W przypadku zdeponowania plecaków i toreb pracownik depozytu ma również prawo do
sprawdzenia zawartości i dokonania wstępnej oceny pod względem możliwości przechowania
przedmiotu w depozycie.
§6
Dowodem przyjęcia Przedmiotu do Depozytu jest Numer odpowiadającym Numerowi, którym
oznaczono Przedmiot.
§7
Wydanie Przedmiotu z Depozytu następuje za zwrotem Numeru, który Klient pobrał przy
oddawaniu przedmiotu do Depozytu. Pracownik Depozytu Numer Klienta z Numerem na
woreczku z Przedmiotem. Następnie wyjmuje Przedmiot i wydaje go Klientowi. W przypadku
zagubienia Numeru lub nieodebrania Przedmiotu z Depozytu w wyznaczonych godzinach
wydanie Przedmiotu może nastąpić wyłącznie w Biurze Rzeczy Znalezionych w Warszawie, na
ul. Dzielnej 15, najwcześniej w dniu następującym po dniu Imprezy.
§8
Organizator i operator PGE Narodowego zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu
w dowolnym czasie.

