
Normes i regulacions internes del bar-club "Golden" 
 
- Les persones menors de 18 anys tenen l'entrada totalment restringida al local. 
L'administració del club te el dret a exigir un document identificatiu, ja sigui una 
targeta d'identificació o un passaport.  
- Els objectes personals perduts que s'hagin trobat es guardaran per un mes; 
mes tard s'utilitzaran. 
 
A bar-club “Golden” esta estríctament prohibit: 
- Portar les teves begudes (tant alcohòliques com sense), aixì com aperitius.  
- Portar armes, drogues il·legals, incloses xeringues o altres objectes que 
puguin posar en perill la seguritat dels altres individus.  
- Portar roba bruta o descuidada.  
- Fumar, excepte en l'àrea especial per fumadors. 
- Interrompre la pau de les persones que viuen a prop fent xivarri. 
- Emprenyar o forçar a altres clients.  
- Portar animals. 
 
L'administració del club esta autoritzada a demanar-li al individu que abandoni 
el club en qualsevol moment, si ell o ella fa alguna de les següents accions:  
- Consumir les seves pròpies begudes o aperitius en les nostres instal·lacions. 
- Pertinència d'armes, drogues il·legals, incloses xeringues o altres objectes 
que puguin posar en perill la seguritat dels altres individus.  
- Pertorbar la seguritat d'altres persones o trobar-se en un estat ebri i/o sota 
dels efectes d'altres drogues.  
- Anar vestit d'una manera inadequada, per exemple duent roba bruta o pudent.  
- Violar les normes internes del bar-club "Golden" o estigui en la llista negra.  
 
- L'administració i el personal no assumeix cap responsabilitat per les 
pertinences dels clients que romanguin fora del guardaroba, així com les 
pertinences que es dipositin dins de les boces, motxilles, paquets i butxaques 
que s'entreguen en el mateix guardaroba.  
-L'administració amablement invita a concretar l'arribada de persones amb 
diversitat funcional amb antelació. L'administració, en la mesura de lo possible, 
garanteix el servei i la comoditat adequades. Els acompanyants son 
responsables de l'estat de salut de la persona en concret, possibles 
complicacions i el compliment de les normes i regles internes.  
- La musica de fons i de la discoteca, així com l'atenció i el servei als clients, es 
poden veure afectats si es produeix una disputa en les nostres instal·lacions, i 
si la seguritat/salut dels clients estan en perill.                            
- En situació de conflicte, l'administració te la ultima decisió inqüestionable. 
- En fer acte de presencia en el bar-club "Golden", el client reconeix 
l'acceptació de les normes internes, esta d'acord i es compromet a complir amb 
el reglament.     
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