
REGULAMIN

NA TERENIE NOWEGO TEATRU MOŻNA ŚMIAŁO:

1. korzystać z trawników, prosimy jednak o uszanowanie obszarów wygrodzonych oraz wszelkiej 
roślinności,

2. jeździć na rowerach, rolkach itd., grać w gry, prosimy jednak o zachowanie należytej ostrożności 
i dbanie o bezpieczeństwo osób, zwierząt i roślin,

3. wprowadzać zwierzęta, prosimy jednak o niepozostawianie zwierząt bez opieki, prowadzenie 
zwierząt agresywnych lub niebezpiecznych na smyczy, każdorazowe natychmiastowe sprzątanie po 
zwierzęciu, a e nieprzywiązywanie zwierząt do posadzonych roślin.

TEREN NOWEGO TEATRU OTWARTY JEST CODZIENNIE OD 7:00 DO 23:00

Bar Wars i Sawa otwarty jest do godziny 22:00 lub godzinę po zakończeniu ostatniego 
wydarzenia danego dnia. Zapraszamy do korzystania z przestrzeni Nowego Teatru w wyżej 
wymienionych godzinach, prosimy jednak o szacunek dla niej, osób tu pracujących i 
przebywających, a w szczególności:

A) korzystanie z urządzeń i obiektów w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,

B) nieprowadzenie jakiejkolwiek działalności i organizowanie jakichkolwiek akcji bez zgody 
Nowego Teatru

C) niezakłócanie spokoju lub porządku publicznego lub nienaruszanie ogólnie przyjętych norm 
zachowania w miejscach publicznych,

D) niewnoszenie na teren Nowego Teatru lub niekorzystanie ze środków odurzających, broni, 
ostrych przedmiotów, materiałów wybuchowych lub pirotechnicznych oraz innych niebezpiecznych
dla życia i zdrowia przedmiotów i substancji,

E) zachowania zasad kulturalnego zachowania, uprzejmości i poszanowania innych osób 
przebywających na terenie Nowego Teatru, zwierząt i roślinności znajdującej się na terenie oraz 
okolicznych mieszkańców, szczególnie poprzez niezakłócanie spokoju, porządku publicznego i 
spoczynku nocnego,

F) poszanowania mienia Nowego Teatru, Pracownicy Nowego Teatru mają prawo egzekwować 
postanowienia Regulaminu.

W NOWYM TEATRZE MILE WIDZIANI SĄ WSZYSCY

Prosimy jednak, by dzieci przebywały pod opieką osoby dorosłej. Nowy Teatr nie bierze 
odpowiedzialności za dzieci przebywające na terenie Nowego Teatru. Opiekunowie dzieci 
ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich 
opieką oraz za ich zachowanie. Opiekunowie są zobowiązani zwracać szczególna uwagę na 
dzieci i zapewnić, aby dzieci znajdujące się na terenie Nowego Teatru pod ich opieką 
stosowały się Regulaminu. 

Pełna treść Regulaminu dostępna jest w portierni Nowego Teatru.


