REGULAMIN KORZYSTANIA Z LOKALU “ENDORFINA 2.0”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa sposób korzystania z lokalu „Endorfina 2.0”, położonego w
Katowicach przy ul. Sobieskiego 11 (dalej: „Lokal”).
2. Do stosowania niniejszego Regulaminu zobowiązane są wszystkie osoby przebywające w
Lokalu nie będące Personelem (dalej: „Goście”). Uiszczenie opłaty tytułem wstępu do
Lokalu, dokonanie rezerwacji, legitymowanie się Kartą Klubową lub wejście do Lokalu są
jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązaniem się do
jego przestrzegania.
3. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Lokalu, profilu Facebook Lokalu, a
także w samym Lokalu, do wglądu u Personelu.
§2
OGÓLNE ZASADY WSTĘPU DO LOKALU
1. Lokal czynny jest w następujących godzinach: piątki – od 22.00 do 4.00, w soboty - od
22.00 do 5.00. właścicielowi Lokalu przysługuje uprawnienie do zmiany godzin jego otwarcia
lub zamknięcia, w tym także w trakcie trwania imprezy.
2. Prawo wstępu do Lokalu przysługuje wyłącznie osobom powyżej 23-go roku życia. Nie
mniej jednak Endorfina 2.0 zastrzega sobie prawo do wpuszczenia osób młodszych w
specjalnych okolicznościach.
3. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji
psychotropowych obowiązuje całkowity zakaz wstępu do Lokalu.
4. Personelu może odmówić Gościowi prawa wstępu do Lokalu bez podania przyczyny. W
szczególności lecz nie wyłącznie Personel dysponuje prawem do odmowy wstępu do Lokalu
każdemu, kto swoim zachowaniem, wyglądem lub ubiorem godzi w standardy przyjęte w
Lokalu lub rangę i charakter imprezy odbywającej się w Lokalu. Niniejsze postanowienie
dotyczy także osób umieszczonych na pisemnych listach Gości, posiadających imienne
zaproszenia lub bilety wstępu, a także Kartę Klubową.
5. Niezależnie od powyższych uprawnień, Personel może odmówić Gościom wstępu do
Lokalu w przypadku gdy ich wejście spowoduje przekroczenie maksymalnej, dopuszczalnej
liczby osób mogących jednorazowo przebywać w Lokalu.
6. W uzasadnionych przypadkach Personel może zwrócić się do Gościa z prośbą o okazanie
dokumentu tożsamości. Odmowa okazania dokumentu będzie jednoznaczna z utratą
możliwości wstępu do Lokalu. Niniejsze postanowienie dotyczy także osób umieszczonych
na pisemnych listach Gości, posiadających imienne zaproszenia lub bilety wstępu, a także
Kartę Klubową.
7. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadkach istnienia podejrzenia
posiadania przedmiotów, których wnoszenie do Lokalu jest zabronione, Personel może
zwrócić się z prośbą do Gościa o okazanie zawartości toreb, plecaków oraz odzieży .
Odmowa udzielenia zgody będzie jednoznaczna z utratą możliwości wstępu do Lokalu.
Niniejsze postanowienie dotyczy także osób umieszczonych na pisemnych listach Gości,
posiadających imienne zaproszenia lub bilety wstępu, a także Kartę Klubową.
8. Gości obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia do Lokalu:
8.1. żywności,
8.2. napojów alkoholowych i bezalkoholowych;
8.3. środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz jakichkolwiek innych
substancji lub przedmiotów, których posiadanie lub używanie jest zabronione na podstawie
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;

8.4. broni oraz materiałów wybuchowych oraz innych przedmiotów i narzędzi, które mogą
zagrażać zdrowiu lub życiu Gości lub Personelu, a także mieniu znajdującemu się w Lokalu;
8.5. zwierząt;
9. Ujawnienie posiadania w Lokalu przedmiotów opisanych w pkt 8 powyżej jest
jednoznaczne z koniecznością bezzwłocznego opuszczenia Lokalu.
§3
OPŁATY ZA WSTĘP, REZERWACJE, KARTY KLUBOWE
1. Opłata za wstęp do Lokalu w piątki wynosi 10 zł dla Panów, Panie wchodzą za darmo, w
soboty Panowie płacą 20 zł, a Panie 10 zł. Wysokość opłaty oraz godzina mogą ulec zmianie,
w szczególności z powodu organizacji koncertu lub innego wydarzenia. Personel poinformuje
Gości o wysokości opłaty przy wejściu do Lokalu.
2. Opłata nie dotyczy Gości dysponujących prawem bezpłatnego wstępu do Lokalu lub w
przypadku uprzedniego dokonania rezerwacji.
3. Gościom przysługuje prawo rezerwacji miejsca w Lokalu. Rezerwacji dokonuje się pod
numerem telefonu +48 784 147 357 lub pocztą elektroniczną pod adresem
rezerwacje@endorfinaclub.pl
4. Wszystkie rezerwacje podlegają selekcji na wejściu.
5. Uiszczenie opłaty za rezerwację uprawnia do wstępu do Lokalu bez konieczności
uiszczania dodatkowej opłaty, nie mniej jednak nie gwarantuje wejścia. Ostateczną decyzję
zaproszenia do środka podejmuję wyznaczony do tego zadania selekcjoner.
6. Weryfikacja rezerwacji dokonuje Personel przy wejściu do Lokalu na podstawie danych
Gościa udostępnionych w chwili dokonania rezerwacji.
7. Opłata za wstęp do Lokalu ma charakter bezzwrotny.
8. Rezerwacja obowiązuje przez 60 minut od godziny wstępu wskazanej w rezerwacji. Po
upływie tego czasu rezerwacja traci ważność z jednoczesną utratą uprawnienia do zwrotu
opłaty uiszczonej jej tytułem.
9. Personel zastrzega sobie prawo do odwołania organizowanej imprezy bez podania
przyczyny. W takim przypadku osobom, które uiściły opłaty tytułem wstępu przysługuje
zwrot całości wpłaconych kwot.
§4
ZA SADY KORZYSTANIA Z LOKALU
1. Goście zobowiązani są stosować się do wszelkich zaleceń Personelu.
2. W celach zapewnienia bezpieczeństwa Gości, nieruchomość na której znajduje się Lokal
oraz sam Lokal objęte są stały monitoringiem wizyjnym.
3. Gościom zabrania się:
3.1. palenia tytoniu i papierosów elektronicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi;
3.2. wstępu do pomieszczeń przeznaczonych wyłącznie dla Personelu;
3.3. zachowań stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia innych Gości, a także mienia
znajdującego się w Lokalu;
3.4. wynoszenia z Lokalu przedmiotów stanowiących jego wyposażenie, w szczególności
szklanek i kieliszków;
3.5. wchodzenia na stoliki, krzesła, kanapy, blaty barowe oraz stanowisko DJ-a;
3.6. prowadzenia akwizycji, handlu, promocji, agitacji, reklamy, zbiórek pieniężnych itp.;
3.7. rejestrowania dźwięku, obrazu oraz wykonywania zdjęć nie na użytek własny; informacji
w sprawie warunków uzyskiwania zgody na wykonanie ww. czynności udziela Personel.
4. Personel może odmówić zgody na sprzedaż alkoholu osobie, której zachowanie wskazuje
na wpływ alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych.

5. Ochrona fizyczna Lokalu jest powierzona podmiotowi profesjonalnie trudniącemu się
świadczeniem takich usług w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i
wykonywana przez wykwalifikowanych pracowników, których powinnością jest dbanie o
bezpieczeństwo Gości, pozostałych członków Personelu oraz mienia znajdującego się w
Lokalu. Pracownicy ochrony użyją wszelkich dopuszczalnych prawem środków w
przypadkach, w których zachowanie Gościa jest sprzeczne z postanowieniami Regulaminu,
agresywne lub w jakikolwiek inny sposób zagraża porządkowi oraz bezpieczeństwu innych,
Lokalu i budynku w którym się znajduje. W szczególności pracownicy ochrony uprawnieni są
do wyproszenia Gości z Lokalu.
6. W przypadkach uzasadniających podejrzenie popełnienia wykroczenia lub przestępstwa,
pracownicy ochrony upoważnieni są do wezwania policji oraz zatrzymania Gościa w Lokalu
do chwili przyjazdu funkcjonariuszy.
7. Wobec Gości dopuszczających się zachowań wypełniających znamiona wykroczenia lub
przestępstwa będzie obowiązywał zakaz wstępu do Lokalu.
8. Goście ponoszą w pełnym zakresie odpowiedzialność za wszelkie szkody w Lokalu
wynikające z ich działania lub zaniechania.
9. Właściciel Lokalu nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub na mieniu Gości
wyrządzone przez innych Gości lub inne osoby przebywające w Lokalu, nie będące
pracownikami właściciela Lokalu.
10. Właściciel Lokalu odpowiada za szkody na mieniu Gości wyłącznie spowodowane jego
umyślnym, zawinionym działaniem lub zaniechaniem.
11. Goście uczestniczący w wydarzeniach organizowanych przez Klub automatycznie
akceptują niniejszy regulamin oraz wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich
wizerunku zarejestrowanego podczas imprez organizowanych przez Klub, zarówno w formie
statycznej (zdjęcia), jak i dynamicznej (film) dla celów marketingowych, promocyjnych oraz
wizerunkowych i informacyjnych Klubu. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez
ograniczeń terytorialnych oraz obejmuje wszelkie znane pola eksploatacji, w szczególności:
wyświetlanie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie oraz wszelkie inne publicznie i
niepubliczne udostępnianie utrwalonego wizerunku zwłaszcza w Internecie, telewizji
(naziemnej, kablowej, satelitarnej), czy na billboardach/ plakatach. Klub uprawniony jest do
przeniesienia przedmiotowej zgody na rzecz swojego następcy prawnego.

§5
SZATNIA
1. Goście zobowiązani są do korzystania z szatni Lokalu.
2. W szatni wydawane są numerki. Za ich zgubienie lub zniszczenie Personel pobierze opłatę
dodatkową w wysokości 30 zł, pod rygorem odmowy zwrotu rzeczy pozostawionych w
szatni.
3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w
szatni (dokumenty, klucze, portfele, sprzęt elektroniczny, karty płatnicze itp.).
4. Właściciel Lokalu nie ponosi odpowiedzialności za wydanie rzeczy pozostawionych w
szatni osobie posiadającej właściwy numerek.
5. W przypadku zgubienia numerka, rzeczy pozostawione w szatni zostaną wydane po
zakończeniu imprezy i opuszczeniu Lokalu przez wszystkich Gości, a także uiszczeniu opłaty
dodatkowej, o której mowa w ust. 1 powyżej. Osoba ubiegająca się o wydanie rzeczy z szatni,
nie posiadająca numerka, powinna podać Personelowi niezbędne dane umożliwiające
jednoznaczną identyfikację należących do niej rzeczy. W uzasadnionych przypadkach

wydanie rzeczy może nastąpić w dniach następnych, w godzinach wyznaczonych przez
Personel.
6. W przypadku pozostawienia rzeczy w szatni po zakończonej imprezie, istnieje możliwość
ich odebrania w godzinach pracy Lokalu nie później niż w ciągu 7 dni od dnia imprezy, pod
rygorem utylizacji rzeczy. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną
utylizacją.
7. Umowna górna granica odpowiedzialności właściciela Lokalu za szkody spowodowane
utratą lub uszkodzeniem rzeczy pozostawionych w szatni wynosi 250 zł.

