
 

REGULAMIN CENTRUM HANDLOWEGO JANKI W JANKACH („Centrum 
Janki” lub „Centrum”) 

 
W trosce o bezpieczeństwo oraz dobre samopoczucie wszystkich naszych Klientów, uprzejmie prosimy o 
zapoznanie się z niniejszym regulaminem i przestrzeganie postanowień w nim zawartych, który obowiązuje 
na terenie całego obiektu Centrum Janki. 
 

1. Z Centrum Janki można korzystać wyłącznie w godzinach jego otwarcia wskazanych na drzwiach 
wejściowych oraz dostępnych na stronie www.chjanki.pl. 

2. Zabrania się przebywania na terenie Centrum Janki osób: 
- łamiących prawo lub stwarzających niebezpieczeństwo klientów Centrum; 
- zakłócających spokój innych osób odwiedzających Centrum; 
- zachowujących się w sposób uciążliwy dla innych przybywających na terenie Centrum osób; 
- uporczywie łamiących niniejszy Regulamin; 
- pod wpływem alkoholu oraz/lub środków odurzających. 

3. Małoletni w wieku poniżej 13 lat mogą przebywać na terenie Centrum Janki wyłącznie pod opieką 
osoby, która z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązana do nadzoru nad nimi. Za bezpieczeństwo 
małoletnich odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie. 

4. Zabrania się wchodzenia na teren Centrum Janki z przedmiotami mogącymi stanowić zagrożenie 
dla życia lub zdrowia ludzi, lub których przechowywanie bądź posiadanie jest przez obowiązujące 
prawo zabronione. 

5. Na terenie Centrum Janki zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, w tym elektronicznych 
papierosów, a także konsumowania napojów alkoholowych poza wyznaczonymi lokalami 
gastronomicznymi, gdzie prowadzona jest ich sprzedaż. Na terenie Centrum Janki obowiązuje 
zakaz posiadania, spożywania oraz przebywania pod wpływem jakichkolwiek środków 
odurzających. 

6. Fotografowanie i filmowanie Centrum Janki lub jego części w celach komercyjnych, przez 
profesjonalnych fotografów lub ekipy telewizyjne bez uprzedniej pisemnej zgody Dyrekcji Centrum 
Janki jest zabronione. 

7. Dystrybucja materiałów reklamowych, umieszczanie plakatów oraz przeprowadzanie ankiet bez 
uprzedniej pisemnej zgody Dyrekcji Centrum Janki jest zabronione. 

8. Zabrania się organizowania zgromadzeń, wystawiania na sprzedaż towarów, handlu obnośnego i 
obwoźnego, występów muzycznych, wystąpień o tematyce politycznej, czy też religijnej oraz 
prowadzenia akcji charytatywnych na całym terenie Centrum Janki bez uprzedniej pisemnej zgody 
Dyrekcji Centrum Janki. 

9. Na terenie Centrum Janki zabrania się w szczególności biegania, hałasowania, jazdy na 
łyżworolkach, deskorolkach, hulajnogach, rowerach i motocyklach, jak również ich wprowadzania 
na teren budynku Centrum. 

10. Zabrania się użytkowania schodów ruchomych i wind niezgodnie z ich przeznaczeniem, a w 
szczególności biegania po schodach ruchomych, wchodzenia „pod prąd” i poruszania się 
nieczynnymi schodami. 

11. Dozwolone jest wprowadzanie psów na teren Centrum (z wyłączeniem strefy food court oraz 
sklepów, w których sprzedawane są produkty spożywcze) na smyczy, a w przypadku psów ras 

http://www.chjanki.plu/


 
agresywnych również w kagańcu. Wszystkie nieczystości powinny zostać usunięte przez ich 
właścicieli, a odpowiedzialność za zwierzęta spoczywa na ich właścicielach. 

12. Zabrania się niszczenia, uszkodzenia lub czynienia niezdatnych do użytku urządzeń znajdujących 
się w Centrum Janki w tym w szczególności urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniach 
ogólnodostępnych takich jak toalety, strefa food court, plac zabaw itp. 

13. Tace przeznaczone są do korzystania jedynie na strefie food court. Zabronione jest wynoszenie tac 
poza strefę food court.  

14. Żebranie oraz akwizycja w jakiejkolwiek formie na terenie Centrum Janki jest zabronione. 
15. O wszystkich rzeczach znalezionych należy niezwłocznie poinformować służbę ochrony Centrum 

Janki. 
16. Centrum Janki jest obiektem monitorowanym. Szczegółowe informacje dot. monitorowania 

obiektu znajdują się w Procedurze rejestracji obrazu (monitoringu) na terenie Centrum 
Handlowego Janki, która dostępna jest w punkcie informacyjnym oraz na stronie www.chjanki.pl. 

17. Wobec osób naruszających niniejszy Regulamin zostaną podjęte przez służbę ochrony 
odpowiednie działania, jak również będą wyciągane konsekwencje prawne. 

18. Wejście na teren Centrum Janki oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.    
 
Niezależnie od wymienionych wyżej postanowień zabrania się podejmowania w Centrum Janki działań 
zakazanych w świetle obowiązującego prawa. 
 
Uprzejmie informujemy, iż pracownicy administracji Centrum Janki pozostają do Państwa dyspozycji 
pod numerem telefonu 22 71 13 000 lub osobiście w biurze administracji Centrum Janki oraz w 
punkcie informacyjnym. 
 
Kontakt do służb ochrony obiektu: 22 735 86 98. 

                                                                                                                                                          
 Dyrekcja Centrum Janki 

Apsys Polska S.A. 
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