
 

 

REGULAMIN RESTAURACJI WŁOSKIEJ NAVONA 

1. Restauracja Włoska NAVONA dalej „Restauracja NAVONA” jest zarządzana przez „Accata” Sp. z o.o.  
z siedzibą przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 19 w Warszawie zwaną dalej ACCATA. 

2. Podmiot najmujący Restaurację NAVONA lub wybrane przez niego pomieszczenia, a także inne osoby 
przebywające na terenie Restauracji NAVONA zwani dalej GOŚĆMI są zobowiązani do zapoznania się  
z niniejszym Regulaminem Restauracji NAVONA dalej: „REGULAMIN” oraz do przestrzegania jego 
postanowień. 

3. Każdy z GOŚCI przyjmuje do wiadomości, iż wejście lub wjazd na teren Restauracji NAVONA 
równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na nagrywanie materiałów filmowych, audiowizualnych oraz 
robienie zdjęć dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych przez 
osoby wskazane przez KIEROWNICTWO NAVONA bez prawa do wynagrodzenia z tego tytułu. Każdy 
GOŚĆ który nie wyraża zgody na powyższe powinien niezwłocznie opuścić Restaurację NAVONA oraz 
zgłosić ACCATA stosowny sprzeciw. 

4. GOŚCIE chcący korzystać z usług oferowanych w restauracji zobowiązani są do uiszczenia opłaty za te 
usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem lub warunkami określonymi w ofercie przedstawionej 
przez Dział Handlowy ACCATA lub zgodnie z podpisaną Umową.  

5. GOŚCIE naruszający porządek publiczny, przepisy prawa, przepisy REGULAMINU lub nie stosujący się 
do zaleceń obsługi restauracji mogą być usuwani z terenu Restauracji NAVONA. 

6. Na terenie Restauracji NAVONA obowiązuje całkowity zakaz: 
a. wnoszenia opakowań szklanych, plastikowych, metalowych puszek, ostrych narzędzi, broni, innych  

niebezpiecznych przedmiotów oraz środków odurzających lub substancji psychotropowych, 
b. wprowadzania zwierząt, 
c. palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych, 
d. wstępu osobom, których stan wskazuje na znaczne spożycie alkoholu lub środków odurzających, 
e. dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych, niszczenia wyposażenia, urządzeń 

lub zieleni, 
f. nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego za społecznie nieprzyzwoite lub 

obraźliwe, 
g. wchodzenia do miejsc przeznaczonych wyłącznie dla obsługi Restauracji NAVONA, 
h. wnoszenia i spożywania produktów spożywczych (oraz alkoholowych) zakupionych poza 

Restauracją NAVONA, 
i. spożycia alkoholu przez osoby niepełnoletnie, 
j. rzucania jakimikolwiek przedmiotami, 
k. rozniecania ognia, zapalania fajerwerków, 
l. pisania, rysowania na ścianach, meblach, urządzeniach, 
m. wnoszenia hulajnóg, rowerów itp. sprzętów, 
n. używania infrastruktury Restauracji NAVONA w sposób niezgodny z przeznaczeniem. 

7. Młodzieży do lat 18 nie sprzedajemy alkoholu. 
8. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, 

ACCATA lub ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania w szczególności Gościom 
znajdującym się pod wpływem alkoholu lub GOŚCIOM nieprzestrzegającym REGULAMINU. 

9. Wszelkie skaleczenia, urazy, pogorszenie samopoczucia należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze 
Restauracji NAVONA. 

10. Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem obiektu należy niezwłocznie zgłaszać 
Obsłudze Restauracji NAVONA. 

11. Pozostałe uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego korzystania ze sprzętu i obiektu wycenione są 
w cenniku uszkodzeń lub podlegają indywidualnej wycenie sporządzonej przez Serwis Techniczny 
RESTAURACJA NAVONA. 

12. ACCATA nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w Restauracji NAVONA. 
13. Restauracja NAVONA nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje wynikające z nieprzestrzegania 

postanowień niniejszego REGULAMINU a także za sytuacje niezależne od Restauracji NAVONA. 
14. GOŚCIE przyjmują do wiadomości, iż ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone 

ACCATA, jak innym GOSCIOM w związku z nieprzestrzeganiem niniejszego REGULAMINU. 
 

KIEROWNICTWO RESTAURACJI NAVONA 


