
Návštěvní řád nákupní galerie Nová Louže 

Vážení návštěvníci,
vítáme Vás v nákupní galerii Nová Louže, jejímž majitelem a správcem je KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí. 

Tímto Vás upozorňujeme,  že se chystáte vstoupit  do prostor,  které jsou částečně monitorovány.  Účelem tohoto opatření  je  bezpečnost  a  
ochrana zdraví, zabezpečení klientských údajů a ochrana majetku. Kamerové záznamy jsou uloženy po dobu nutnou k vyhodnocení případných 
incidentů. Váš vstup představuje souhlas s uvedeným kamerovým monitoringem a pořízením kamerového záznamu.

V prostorách nákupní galerie Nová Louže (dále jen „Budova“ nebo „nákupní galerie“) se pořizují různé fotografie a videozáznamy. Účastí na 
akcích zde pořádaných poskytuje návštěvník svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie nebo audio/video záznamy s jeho osobou, které jsou 
pořízeny  během  akcí,  mohou  být  přiměřeným způsobem použity  prostřednictvím jakékoli  technické metody,  a  to  bez peněžní  náhrady  a  
časového omezení. Bez souhlasu majitele Budovy je fotografování a filmování v nákupní galerii zakázáno.

V zájmu našeho cíle poskytnout Vám pohodlný nákup a zábavu, v zájmu zajištění provozu, bezpečnosti a pořádku v nákupní galerii Nová Louže 
v Ústí nad Orlicí jsme vydali tento Návštěvní řád:

1. Je zakázáno jakékoliv jednání, které je v rozporu s právními předpisy ČR a s principy dobrých mravů.
2. Je zakázáno používat fyzické síly,  násilí,  neslušných gest nebo výrazů,  projevů hanobících rasu, náboženství  nebo skupinu osob,  

v jejichž důsledku může dojít k výtržnostem a k ohrožení nebo omezení ostatních osob.
3. Je zakázán vstup pod vlivem alkoholu a omamných či návykových látek – též jejich vnášení a distribuce návštěvníky.

4. Je zakázáno požívání alkoholických nápojů a kouření,  včetně e-cigaret  a obdobných zařízení založených na spalování či  ohřívání  
tabákové směsi, mimo restaurace a jiná vyhrazená místa.

5. Požívání alkoholických nápojů v nákupní galerii je povoleno pouze na akcích schválených majitelem Budovy.
6. Je zakázáno používat otevřený oheň a zábavnou pyrotechniku a vnášet jedovaté, znečišťující, zapáchající nebo nebezpečné látky.
7. Je zakázáno vstupovat do nákupní galerie se střelnými, i jinými zbraněmi či podobnými předměty s výjimkou státních a komunálních 

policejních složek.
8. Je zakázán vstup osob zapáchajících, v roztrhaném či špinavém oblečení, s viditelnými jevy nakažlivé choroby.
9. Je zakázán vstup návštěvníkům v nevhodném, nedostatečném a neslušném oblečení (např. v plavkách, bez chybějícího vrchního či 

spodního dílu, bez obuvi, atp.) a v oděvu zakrývajícím tvář.
10. Praní prádla a jiná osobní hygiena než běžné umývání rukou jsou v sociálních zázemích zakázány.
11. Je zakázán vstup se zvířaty,  vyjma asistenčních psů doprovázejících držitele průkazu ZTP. Malá zvířata mohou být nesena pouze 

v ruce nebo tašce a nesmí nijak ohrožovat ostatní návštěvníky.
12. Je zakázáno přivazovat zvířata k vybavení nákupní galerie.
13. Je zakázána jízda na kole, koloběžce, kolečkových bruslích, kolečkových botách, skateboardech apod.
14. Je zakázáno kola a koloběžky opírat o zdi, výlohy či fasádu Budovy a zamykat je k mobiliáři nákupní galerie. Pro tento účel jsou před 

Budovou instalovány stojany.
15. Na dlážděné  chodníky  před  Budovou  je  zakázán  vjezd  vozidly  a  motocykly,  a  je  zde  zakázáno  skákat  na  kolách,  koloběžkách, 

kolečkových bruslích, skateboardech apod.
16. V prostorách nákupní galerie je zakázáno provozování hlasité hudby, zpěvu nebo vystoupení bez souhlasu majitele Budovy.

17. Je zakázáno hrát míčové nebo jiné hry, tančit, cvičit či provozovat jiné sportovní aktivity v prostorách nákupní galerie, s výjimkou akcí 
povolených správcem Budovy.

18. Není  povoleno  v  galerii  umisťovat  a  vylepovat  plakáty,  letáky  nebo  samolepky  na  svislé  či  vodorovné  konstrukce  a  povrchy,  a  
provozovat jakoukoli propagační, reklamní či výdělečnou činnost bez souhlasu majitele Budovy.

19. Je zakázáno shromažďování osob, nepovolené majitelem nákupní galerie.
20. Sezení je povolené jen na k tomu určených lavičkách a židlích. Ležení na těchto lavičkách je zakázáno. rovněž je zakázáno sedět nebo 

ležet na schodech, okenních parapetech a podlaze.
21. Prostory k sezení  v Konzum Café slouží  výlučně pro konzumaci  jídel  a pití  zde zakoupených.  Prostory k sezení  u dětského hřiště 

Džungle slouží pouze pro návštěvníky hřiště a jejich doprovod.
22. Je zakázáno používání únikových východů zákazníky, mimo případ evakuace Budovy.
23. Je zakázána jakákoliv manipulace s vybavením, zařízením a technologiemi nákupní galerie bez souhlasu majitele Budovy.
24. Je zakázáno odhazování a odkládání čehokoliv mimo odpadkové koše či prohrabování se nebo vybírání odpadkových košů.
25. Svévolné znečišťování a poškozování zařízení, jako jsou toalety, sanitární místnosti, květinová či jiná výzdoba, výlohy, výstrče, reklamní 

poutače apod., bude stíháno dle přestupkového zákona a bude požadována náhrada škody.
26. Pro dětské hřiště Džungle je vydán samostatný návštěvní řád.

V případě úrazu musí být správce Budovy vždy informován, a to nejlépe prostřednictvím personálu prodejny KONZUM market.  Za škody, 
poranění  nebo úrazy způsobené neopatrností  nebo nedodržováním návštěvního řádu nenese majitel  a  správce Budovy,  a veškeré škody 
způsobené nevhodným chováním budou vymáhány a postiženy podle platných právních předpisů ČR.

Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí si jako vlastník nemovitosti vyhrazuje právo vykázat dle svého uvážení z prostor nákupní galerie 
prostřednictvím  svých  zaměstnanců  nebo  jeho  delegovanou  bezpečnostní  službou  kohokoliv,  kdo  poruší  výše  uvedená  pravidla  tohoto 
Návštěvního řádu, návštěvníky, kteří hrubě porušují  dobré mravy, páchají  přestupky nebo trestnou činnost,  žebrají  či jinak obtěžují  ostatní  
návštěvníky či zaměstnance obchodů. Vykázaná osoba je povinna Budovu ihned opustit.

Majitel a správce Budovy si vyhrazuje právo měnit a doplňovat tento Návštěvní řád. Jeho aktuální znění je vyvěšeno na webových stránkách  
nákupní galerie www.nova-louze.cz. 

Tento Návštěvní řád nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019.

Děkujeme Vám za dodržování výše uvedených pravidel.

KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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