ZAPISY OGÓLNE
1. Restauracja i klub mieszcząca się pod adresem Plac Mirowski 1, 00-138 Warszawa, nazywana
“DZIEŃ I NOC”, jest własnością spółki DZIEN I NOC sp. z o.o., Twarda 18, 00-105 Warszawa, KRS
0000859829, REGON 387060108, NIP 5252836315, dalej “DZIEŃ I NOC” jest miejscem prywatnym i
reprezentowanym wyłącznie przez Zarząd.
2. Osoby będące Gośćmi restauracji lub uczestniczący w wydarzeniach organizowanych przez DZIEŃ I
NOC automatycznie akceptują niniejszy regulamin
3. Goście przebywający na terenie lokalu wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich
wizerunku zarejestrowanego podczas imprez organizowanych przez DZIEŃ I NOC zarówno w formie
statycznej (zdjęcia), jak i dynamicznej (film) dla celów marketingowych, promocyjnych oraz
wizerunkowych i informacyjnych. 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. W przypadku, gdy gość uczestniczy w wydarzeniu sponsorowanym przez
podmioty trzecie lub realizowanym przez DZIEŃ I NOC na zlecenie podmiotów trzecich, gość,
niezależnie od udzielenia zgody, o której mowa w pkt 3, wyraża również zgodę na warunkach
określonych w pkt 3 na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia przez te
podmioty trzecie.
4. Zgoda określona w pkt 3 obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez inne osoby trzecie w
ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, reportaży oraz informacji
dotyczących imprez.
5. Na terenie DZIEŃ I NOC można spożywać posiłki i napoje zakupione wyłącznie w lokalu.
6. Reklamacje dotyczące potraw lub napojów uwzględnia się wyłącznie podczas konsumpcji w lokalu, a
nie po zakończeniu konsumpcji.
7. DZIEŃ I NOC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nierozważnego
zachowania, a zwłaszcza skaleczenia bądź innego rodzaju uszkodzenia ciała nabyte podczas
przebywania na terenie lokalu.
8. Za dzieci przebywające na terenie DZIEŃ I NOC odpowiadają rodzice lub opiekunowie. Za dzieci
pozostawione bez opieki restauracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
9. Osobom poniżej 18 roku życia alkoholu nie sprzedajemy. Osobom nietrzeźwym alkoholu nie
sprzedajemy.
10. Kartę rabatową lub kartę VIP Gość jest zobowiązany pokazać przed dokonaniem płatności za
rachunek. Obsługa może nie uwzględnić rabatu jeżeli karta została okazana w późniejszym okresie, po
fiskalizacji zamówienia.
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11. Dla komfortu Gości DZIEŃ I NOC prowadzi szatnię. DZIEŃ I NOC nie odpowiada za rzeczy
porzucone i nieodebrane z szatni. Za zgubienie numerku do szatni obowiązuje opłata 20 PLN.
12. Rezerwacji stolików można dokonać telefonicznie pod numerem +48 667 607 605, mailowo:
hello@dzieninoc.com lub osobiście w DZIEŃ I NOC. Rezerwacje są ważne 30 minut.
13. Na terenie DZIEŃ I NOC obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
KLUB I WYDARZENIA MUZYCZNE
1. Osoby uczestniczące w imprezach organizowanych przez DZIEŃ I NOC, mają obowiązek zapoznania
się z niniejszym regulaminem. Zakup biletu, dokonanie rezerwacji oraz wejście na teren DZIEŃ I NOC
jest jednoznaczne z jego akceptacją.
2. W celu zapewnienia Gościom DZIEŃ I NOC bezpieczeństwa oraz komfortu zabawy, DZIEŃ I NOC
zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu każdemu, kto swoim wyglądem, ubiorem lub
zachowaniem nie odpowiada standardom obowiązującym na terenie obiektu. Dotyczy to również osób
umieszczonych

na

specjalnych

pisemnych

listach

gości

lub

posiadających

ogólnodostępne

zaproszenia/karty V.I.P. lub posiadających wcześniejszą rezerwację miejsc siedzących w lokalu.
3. O wejściu osób na teren lokalu decydują pracownicy ochrony klubu. Do DZIEŃ I NOC nie będą
wpuszczane osoby poniżej 18 roku życia, nie posiadające dowodu tożsamości, osoby nietrzeźwe lub pod
wpływem innych środków odurzających.
4. Pierwszeństwo wstępu do lokalu mają posiadacze kart członkowskich VIP.
5. Ze względów bezpieczeństwa, pracownicy ochrony DZIEŃ I NOC mają prawo odmówić wstępu na
teren lokalu w przypadku gdy ilość osób w lokalu, przekracza maksymalnie dozwoloną ilość osób
mogących przebywać na terenie lokalu.
6. Osoby przebywające w DZIEŃ I NOC mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników i
ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
7. Zabrania się wnoszenia na teren DZIEŃ I NOC: jedzenia, napojów, alkoholu, środków odurzających
oraz innych substancji, których posiadanie i rozpowszechnianie jest zabronione prawnie, broni palnej i
gazowej, noży i innych ostrych przedmiotów, wyrobów pirotechnicznych i materiałów pożarowo
niebezpiecznych, innych przedmiotów mogących spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia gości.
8. Pracownik ochrony ma prawo do sprawdzenia zawartości torebek, plecaków oraz odzieży. W
przypadku odmowy poddania się ww. kontroli, DZIEŃ I NOC zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu
na teren DZIEŃ I NOC.
9. Osoby zachowujące się agresywnie lub stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla innych gości DZIEŃ
I NOC, ich mienia oraz mienia DZIEŃ I NOC, w stanie upojenia alkoholowego, będące pod wpływem
środków odurzających oraz swoim postępowaniem naruszające regulamin Klubu zostaną wyproszone z
lokalu.
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10. DZIEŃ I NOC zastrzega sobie prawo do odwołania organizowanej imprezy bez podania przyczyny.
W takim przypadku przysługuje zwrot pieniędzy za zakupione wcześniej bilety lub opłacone miejsca
siedzące. Odwołanie imprezy nie upoważnia do jakichkolwiek innych roszczeń.
11. DZIEŃ I NOC nie odpowiada za wydarzenia o charakterze losowym, które mogą wystąpić podczas
imprezy, takich jak: pożar, ewakuacja zarządzona przez służby Policji i Straży Pożarnej, katastrofa,
alarm bombowy i nie będzie zobowiązany do zwrotu pieniędzy za bilety ani do odszkodowania za inne
roszczenia związane z nieodbyciem się lub przerwaniem imprezy z wyżej wymienionych powodów.
12. Za wejście na niektóre imprezy zorganizowane do DZIEŃ I NOC pobierana jest opłata. Organizator
zastrzega sobie prawo do zmiany ceny biletu w zależności od wydarzenia.
13. Opłata za wejście do DZIEŃ I NOC nie podlega negocjacjom i nie jest ona zwracana w przypadku
wyjścia z lokalu. Bilet jest jednorazowego użytku, zabrania się przekazywania biletu (opaski) osobom
trzecim.
14. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych w DZIEŃ I NOC, popełnienia wykroczenia lub
niestosownego zachowania, pracownicy ochrony mają prawo ująć sprawcę i niezwłocznie przekazać w
ręce Policji. Za szkody wyrządzone w DZIEŃ I NOC odpowiada sprawca zniszczenia, lub osoba za niego
odpowiedzialna.
Powyższy regulamin obowiązuje od 1.11.2020.
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