
REGULAMIN AKADEMICKIEGO CENTRUM KULTURY „TROPS” 

1. Osoby uprawnione do wstępu do Klubu: 

a. Od poniedziałku do czwartku: osoby powyżej 18-go roku życia, posiadające dowód tożsamości potwierdzający wiek oraz legitymację 

studencką. W uzasadnionych przypadkach obsługa Klubu może poprosić Gości o wylegitymowanie się dokumentem.  

b. Piątek oraz sobota: osoby powyżej 18-go roku życia, posiadające dowód tożsamości potwierdzający wiek. W uzasadnionych 

przypadkach obsługa Klubu może poprosić Gości o wylegitymowanie się dokumentem potwierdzającym wiek.  

c. W przypadku imprez zewnętrznych (wynajem klubu) o zasadach wstępu decyduje umowa zawarta pomiędzy Klubem a Organizatorem.  

d. Sprzedaż biletów za wejście do ACK Trops i szatnie prowadzi Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. E.Piaseckiego w 

Poznaniu, za wyjątkiem imprez organizowanych przez podmioty zewnętrzne.  

2. Zakaz wstępu będzie stosowany szczególnie w stosunku do: 

a. Osób zachowujących się niezgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi lub niestosownie ubranych 

b. Osób agresywnych w wyglądzie i zachowaniu, których obecność może stworzyć sytuacje niebezpieczne dla innych osób 

c. Osób nietrzeźwych, pod wpływem działania narkotyków lub innych substancji odurzających. 

d. Obsługa Klubu może odmówić wstępu do klubu każdej osobie bez podania przyczyny 

3. Zasady bezpieczeństwa: 

a. Klub jest obiektem stale monitorowanym  

b. Na terenie należącym do Klubu ochronę fizyczną sprawują pracownicy Klubu oraz Ochrona, zobowiązani są do zapewnienia 

bezpieczeństwa przebywających w Klubie gości oraz pracowników oraz zabezpieczenia mienia Klubu. 

c. Osoby przebywające w obiekcie są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób. 

d. Osoby przebywające w Klubie są zobowiązane do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych, obsługi 

Klubu, w szczególności w sytuacjach zagrożenia przeciwpożarowego.  

e. Obsługa zastrzega sobie prawo usuwania szklanek i butelek pozostawionych na konsoli, stolikach, schodach i innych miejscach, 

szczególnie stanowiących zagrożenie dla innych osób. 

f. Obsługa Klubu może odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej.  

4. Zabrania się: 

a. Wnoszenia do Klubu napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz środków odurzających – w przypadku złamania zakazu, obsługa 

Klubu rekwiruje wniesione produkty i je wylewa.  

b. Posiadania i wnoszenia do klubu materiałów wybuchowych i wszelkiej pirotechniki. 

c. Posiadania i wnoszenia ostrych narzędzi i innych przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych osób w Klubie. 

d. Wchodzenia do pomieszczeń i miejsc, które są przeznaczone tylko dla obsługi Klubu. 

e. Dokonywania jakichkolwiek zachowań noszących znamiona handlu, akwizycji, promocji oraz reklamy. 

f. Wykonywania zdjęć osobom przebywającym w Klubie bez ich zgody.  

g. Rzucania jakimikolwiek przedmiotami. 

h. Spożywania napojów alkoholowych oraz wychodzenia z napojami na zewnątrz Klubu. 

5. Odpowiedzialność materialna oraz karna: 

a. Za zniszczenia wyposażenia Klubu osoby, które się tego dopuściły ponoszą odpowiedzialność karną i materialną.  

b. Każdorazowe wykroczenie o znamionach przestępstwa i aktów wandalizmu zgłaszane będzie na Policję. Jednocześnie w przypadku 

takich osób będzie stosowany  zakaz wstępu do Klubu.  

c. Za nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu grozi odpowiedzialność karna (art. 21. Ust. 2 Ustawy z dnia 22.08.2002 r.) 

d. Spory w sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzygać będzie kierownictwo Klubu. 

e. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na mieniu lub na osobie w godzinach otwarcia lokalu, w tym na terenie 

przyległym do Klubu.  

f. Skargi i wnioski przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej, na ustosunkowanie się do nich kierownictwo Klubu ma 14 dni.  

6. Szatnia: 

a. Szatnia jest obowiązkowa dla wszystkich Gości Klubu. 

b. Opłata za przechowanie jednej sztuki odzieży należącej do Gościa Klubu wynosi 2 PLN 

c. Zgubienie numerka z szatni należy bezzwłocznie zgłosić obsłudze Klubu. Wydanie pozostawionych rzeczy w szatni odbędzie się po 

opuszczeniu Klubu przez wszystkie osoby lub w dniu następnym, w godzinach wskazanych przez obsługę Klubu. Opłaca za zgubienie 

numerka z  szatni wynosi 20 PLN. 

d. Klub nie prowadzi depozytu rzeczy wartościowych w szatni i nie berze tym samym odpowiedzialności za pozostawione w szatni rzeczy 

wartościowe, dokumenty, sprzęt elektroniczny, karty płatnicze itd.  

e. W przypadku zaistnienia spraw spornych związanych z wydaniem odzieży z szatni – bez posiadanego numerka, decyduje kierownictwo 

Klubu, kierując się każdorazowo dobrem Klienta. 

f. W szatni pozostawione powinny być wszelkie plecaki, torby sportowe oraz podróżne, a także większe torebki.  

7. Inne 

a. Osoby przebywające w klubie wyrażają zgodę na fotografowanie oraz wideofilmowanie ich wizerunku przez pracowników Klubu, w 

celach relacji z imprez oraz promocji działalności Klubu.  

Kierownictwo ACK TROPS: 

 


