Bāra—kluba „Golden” iekšējās kārtības noteikumi
Bārā—klubā „Golden” drīkst atrasties personas, kas nav jaunākas par 18 gadiem. Lai
noteiktu apmeklētāja vecumu, administratoram ir tiesības pieprasīt uzrādīt personu
apliecinošu dokumentu.
Pazaudētās/atrastās mantas klubā tiek glabātas vienu mēnesi; vēlāk tās tiek utilizētas.
Bārā—klubā „Golden” kategoriski aizliegts:
Ienest alkoholiskos vai bezalkoholiskos dzērienus, kā arī uzkodas;
Ienest aukstos un/vai šaujamieročus, narkotiskās vielas, t.sk. šļirces, priekšmetus, kas
var apdraudēt citu personu drošību;
Atrasties netīrā vai smakojošā apģērbā, būt ar nevīžīgu izskatu;
Izņemot īpaši norādītu vietu — smēķētavu —, smēķēt;
Smēķētavā skaļi uzvesties un traucēt apkārtējo māju iedzīvotāju mieru;
Gulēt;
Uzmākties vai ar savu uzvedību citādi traucēt apmeklētājiem;
Ienākt ar dzīvniekiem.
Administrācija jebkurā brīdī ir tiesīga pieprasīt atstāt bāru—klubu „Golden”, ja
apmeklētājs:
Lieto līdzatnestus alkoholiskos vai bezalkoholiskos dzērienus, vai uzkodas;
Ir ieradies ar aukstajiem un/vai šaujamieročiem, narkotiskajām vielām, t.sk. šļircēm,
priekšmetiem, kas var apdraudēt citu personu drošību;
Apdraud citu apmeklētāju īpašumu vai drošību, ir stiprā alkohola reibumā un/vai
narkotisko vielu iespaidā;
Ir ģērbies nepiemēroti, piemēram, netīrā vai smakojošā apģērbā, ir ar nevīžīgu izskatu;
Uzmācas vai ar savu uzvedību citādi traucē apmeklētājiem;
Pārkāpj bāra—kluba „Golden” iekšējās kārtības noteikumus vai ir iekļauts nevēlamo
viesu sarakstā.
Administrācija un personāls neatbild par apmeklētāju mantām, kas nav nodotas
garderobē, kā arī neatbild par mantām, kas atrodas garderobē nodotajās somās, maisos,
pakās, kastēs vai drēbēs.
Administrācija lūdz iepriekš pieteikt/saskaņot personas ar īpašām vajadzībām
apmeklējumu. Administrācija iespēju robežās nodrošinās īpašu apkalpošanu un komfortu,
kā arī drošību. Personas ar īpašām vajadzībām pavadošais ir atbildīgs par personas ar
īpašajām vajadzībām veselības stāvokli, iespējamajām komplikācijām, kā arī bāra—kluba
„Golden” iekšējās kārtības noteikumu izpildi.
Diskotēka un fona mūzikas atskaņošana, kā arī klientu apkalpošana tiek pārtraukta, ja
bāra—kluba „Golden” telpās izceļas kautiņš vai arī citādi tiek apdraudēta apmeklētāju
drošība un veselība.
Konflikta situācijā admistrācijas vai administratora lēmums ir galīgs un nav apstrīdams.
Ar savu klātbūtni bārā—klubā „Golden” apmeklētājs apliecina, ka ir iepazinies
ar bāra—kluba „Golden” iekšējās kārtības noteikumiem, piekrīt tiem un
apņemas tos ievērot.
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