Regulamin Strefy warsztatowo-co-workingowej
w Parku Handlowym Matarnia

2. Zabrania się:
a)

I. Postanowienia ogólne

odbywania

spotkań

towarzyskich,

które

utrudniają innym użytkownikom właściwe
1.

korzystanie ze Strefy

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z
przestrzeni warsztatowo- coworkingowej, znajdującej

b)

się w Parku Handlowym Matarnia przy ul. Złota Karczma

prowadzenia głośnych rozmów (w tym przez
telefon)

26 w Gdańsku, zarządzanej przez spółkę Ingka Centres

c)

Polska Sp. z o.o.

słuchania muzyki lub innych materiałów
dźwiękowych bez słuchawek

d)

wnoszenia i spożywania alkoholu i innych

2.

Definicje użyte w Regulaminie:

a)

Strefa warsztatowo-co-workingowa (dalej „Strefa”) –

używek, a także palenia tytoniu, lub e-

przestrzeń znajdująca się na terenie Parku Handlowego

papierosów
e)

Matarnia w strefie restauracyjnej.
b)

f)

Strefy.
c)

używania urządzeń powodujących nadmierny
hałas

Miejsce pracy - powierzchnia wyposażona w osobne
g)

stanowiska pracy
d)

wnoszenia i spożywania gorącego jedzenia
(poza gorącymi napojami – kawa, herbata)

Użytkownik – osoba upoważniona do korzystania ze

wchodzenia na elementy konstrukcji domków
drewnianych

Stanowisko pracy – miejsce pracy przeznaczone dla
jednego użytkownika.

IV. Korzystanie z Internetu

II. Przeznaczenie Strefy warsztatowo-coworkingowej

1.

Park

Handlowy

Matarnia

zapewnia

bezpłatny

bezprzewodowy dostęp do Internetu dla każdego
1.

2.
3.

4.
5.

Celem działania Strefy jest udostępnienie bezpłatnej

użytkownika. Użytkownik logując się do sieci akceptuje

przestrzeni do pracy dla klientów Parku Handlowego

regulamin korzystania z Internetu- regulamin dostępny

Matarnia.

jest każdorazowo podczas logowania.

Strefa jest bezpłatna i nie obowiązuje w niej rezerwacja

2.

Wykorzystywanie

łącza

do

pobierania

i/lub

miejsc.

udostępniania materiałów niezgodnych z prawem lub

Zarządca Parku Handlowego Matarnia zastrzega sobie

nadmierne obciążanie łącza przez ściąganie dużych

prawo do wyłączenia Strefy z użytku, podczas gdy będą

plików w celach rozrywkowych (np. filmów) jest

odbywać się w niej zorganizowane spotkania lub

zabronione

warsztaty, na które obowiązywać będą specjalne zapisy.

świadczenia usług w trybie natychmiastowym.

Strefa przeznaczona jest do pracy indywidualnej lub w

3.

i

może

spowodować

zaprzestanie

Park Handlowy Matarnia nie odpowiada za jakiekolwiek

grupie.

ewentualne szkody powstałe w skutek nie działania lub

Użytkownik może zająć dowolne, wolne stanowisko

nieprawidłowego działania łącza internetoweg

pracy.
6.

V. Postanowienia końcowe

Jeżeli miejsce pracy przeznaczone jest dla więcej niż
jednej osoby, użytkownik może zająć wolne stanowisko
pracy przy stole.

7.

1.

Ze stanowiska pracy można korzystać bez ograniczeń
czasowych.

8.

Regulaminu.
2.

Park Handlowy Matarnia nie ponosi odpowiedzialności
za rzeczy osobiste pozostawione w Strefie.

Przebywanie w Strefie jest jednoznaczne z akceptacją
Regulamin

Strefy

stanowi

uszczegółowienie

Regulaminu Parku Handlowego Matarnia i Parkingu.
3.

Pracownik Ochrony ma prawo poprosić użytkownika o
opuszczenie Strefy w przypadku niestosowania się do

III. Przepisy porządkowe

niniejszego Regulaminu.
4.

1.

Wszyscy

użtkownicy

Strefy

zobowiązani

osób

i

są

do:

a)

poszanowania

b)

zachowania ciszy i spokoju, a w szczególności

wyciszenie dzwonków telefonów komórkowych

mienia,

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej
www.matarnia.parkhandlowy.pl.

5.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.04.2022.
Zarządca Parku Handlowego Matarnia
Ingka Centres Polska Sp. z o.o.

