
Regulamin lokalu   
 Drodzy Państwo,
  Mając na uwadze Państwa komfort podczas przebywania    
w naszym klubie oraz chęć świadczenia usług o jak   
najwyższym standardzie, pragniemy przedstawić parę zasad 
obowiązujących w Vertigo Jazz Club & Restaurant:
  1. Po godzinie 19:00 osoby poniżej 18 roku życia, nie mogą 
przebywać na terenie lokalu. Każdy rodzic zasługuje na chwilę 
wytchnienia, dlatego zachęcamy do zostawienia swoich 
pociech w domu, w trakcie gdy będziecie Państwo mogli 
delektować się naszymi wyjątkowymi cocktailami                                
oraz wyśmienitym jedzeniem.
  2. Znajdują się Państwo w klubie muzycznym, a nie w sali 
koncertowej, dlatego też możecie swobodnie rozmawiać.                  
W razie niecnych prób uciszenia przez innych gości, prosimy           
o skierowanie uwag do obsługi. Podczas rozkoszowania się 
muzyką zachęcamy również do zamawiania dań oraz napojów                    
z naszej karty.
  3. Na terenie lokalu obowiązuje zakaz palenia. Osoby, które 
wzywa potrzeba zapalenia papierosa zapraszamy do baru po 
zapałki i kierujemy przed lokal, gdzie zapewnioną macie 
Państwo popielniczkę oraz dużo świeżego powietrza, a także 
baldachim osłaniający przed opadami.
  4. Zachęcamy Państwa do skorzystania z bezpłatnej szatni. 
Nie odpowiadamy za rzeczy pozostawione na terenie lokalu bez 
opieki.
 5. Osoby zachowujące się w sposób zakłócający dobrą 
zabawę innym gościom, będą poproszone o opuszczenie lokalu.
  6. Na terenie restauracji możecie Państwo spożywać posiłki, 
napoje oraz napoje alkoholowe zakupione wyłącznie w naszym 
lokalu.
 7. Gdy chcą Państwo zgłosić  reklamację, prosimy o zrobienie 
tego w trakcie konsumpcji. 
  8. Wstęp do naszego lokalu oznacza zgodę na fotografowanie 
i filmowanie oraz bezpłatne wykorzystywanie wizerunku przez 
restaurację do celów  marketingowych. Jeżeli nie wyrażają na to 
Państwo zgody, prosimy o zgłoszenie tego faktu obsłudze.
 9. Jeżeli są Państwo zadowoleni z naszej obsługi, okażcie to 
naszemu kelnerowi. Doceniony kelner z pewnością sprawi,         
że następna wizyta okaże się jeszcze przyjemniejsza.
  10.  W naszym lokalu koniec koncertu lub występu 
artysty nigdy nie oznacza końca wieczoru. Staramy się aby 
wieczory w Vertigo były synonimem dobrej zabawy                   
i miło spędzonego czasu.  Obsługa zawsze informuje              
o spodziewanej godzinie zamknięcia z odpowiednim 
wyprzedzeniem.
  11.   W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości 
dotyczących regulaminu, prosimy Państwa o kontakt                        
z managerem lokalu lub o informację mailową: 
vertigojazz@vertigojazz.pl 
 12.   Regulamin obowiązuje od 1.01.2016.

 


