
 

REGULAMIN 

AD MONTES IMUS Sp. z o.o. 
ul. Mickiewicza 38 
37-700 Przemyśl 
KRS 0000498835 
„Bar i noclegi KREMENAROS PTTK” 
Ustrzyki Górne 4  
37-713 Lutowiska, 
 

 
§1. PRAWO WSTĘPU:   

 
a) PRAWO WSTĘPU NA KONCERTY ORGANIZOWANE PRZEZ „KREMENAROS”  W 
USTRZYKACH GÓRNYCH MAJĄ: 
- osoby pełnoletnie  
*osoby poniżej 18 roku życia za zgodą oraz stałym nadzorem opiekunów prawnych 
 
b) NA IMPREZY ORGANIZOWANE  PRZEZ  „KREMENAROS”  NIE MAJĄ WSTĘPU:  
- osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,   
- osoby, którym uprawniony pracownik lokalu odmówi prawa wstępu na imprezę - obsługa może 
odmówić wstępu do lokalu bez podania przyczyny,  

 
§2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKOWE: 

 
a) UCZESTNICY KONCERTÓW ZOBOWIĄZANI SĄ:  
- do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu,   
- zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób,   
- do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń obsługi koncertu oraz innych, 
uprawnionych pracowników lokalu,  
b) ZABRANIA SIĘ:  
- wnoszenia do lokalu napojów i alkoholu, przekąsek, jedzenia oraz innych produktów 
spożywczych oraz środków odurzających,   
- wynoszenia z lokalu przedmiotów będących własnością lokalu np. szkło, ozdoby itp.  
- wnoszenia materiałów wybuchowych oraz innych przedmiotów i narzędzi, które mogą zagrażać 
bezpieczeństwu uczestników zabawy. 
c) W przypadku zakwestionowania przedmiotów, przy wnoszeniu ich na teren restauracji będą 
one odbierane przez obsługę i przekazane uprawnionym organom.  
d) Za rzeczy pozostawione w lokalu nie odpowiada organizator.  
e) Ponadto zakazuje się:  
- wchodzenia na obszary i do pomieszczeń, które nie są przeznaczone dla uczestników imprez,   
- rzucania wszelkimi przedmiotami,   
- sprzedawania, reklamowania, akwizycji czy przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody 
organizatora. 

 
§3. POZOSTAŁE REGULACJE: 

 
Decydując się na wejście do naszego lokalu: 
- Akceptują Państwo i zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulamin,   
- Akceptują Państwo fakt nadzoru elektronicznego w postaci telewizji przemysłowej,   
- Zgadzają się Państwo na publikacje swojego wizerunku w mediach elektronicznych w 
tym na stronach internetowych w celach reklamowych i promocyjnych lokalu,   
- Osoby nieprzestrzegające ustaleń powyższego regulaminu i niestosujące się do poleceń obsługi 
zostaną usunięte z terenu imprezy lub przekazane Policji,   
- W przypadku zaistnienia spraw spornych nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje 
podejmuje upoważniony pracownik lokalu,   
- Wejście do lokalu na koncert niebiletowany jest równoznaczne z akceptacją regulaminu,   
- Uznaje się, że publikacja niniejszego regulaminu na internetowej 

stronie www.kremenaros.pl jest podaniem go do publicznej wiadomości,   

- Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.  



 

 
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 
Bar I Noclegi KREMENAROS 

 
§1. 

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania 
bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy lokalu zostali 
odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych. 
 

§2. 
Administratorem Danych Osobowych jest: 
AD MONTES IMUS Sp. z o.o. 
ul. Mickiewicza 38 
37-700 Przemyśl. 
 

§3. 
W naszych lokalach zbieramy następujące dane osobowe:  
- imię i nazwisko – podczas składania rezerwacji, niezbędne do składania rezerwacji oraz 
kontaktu;   
- nr telefonu – dane służące do kontaktu w sprawie realizacji zleceń;  
- adres email – poprzez email wysyłane jest potwierdzenie zamówienia oraz ewentualny kontakt;  
- adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak 
adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych)   
- cookies – Serwis wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do 
indywidualnych potrzeb i umożliwienia dokonania zleceń.  
 
Adresy IP oraz informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie 
takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są 
przez administratora serwera w celach technicznych, a także mogą być wykorzystywane w 
celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z 
którego następuje połączenie). 
 
Można zgodzić się na to, aby wskazane powyżej dane zostały zapamiętane i mogły być bez 
powtórnego wpisywania używane przy następnych odwiedzinach na stronach Serwisu 
internetowego. Udzielona przez Użytkownika serwisu zgoda może być w każdym czasie cofnięta 
w sposób opisany w § 7 niniejszego dokumentu, to jest poprzez przesłanie e–mail na adres 
poczta@kremenaros.com.pl lub listem poleconym na adres:  
AD MONTES IMUS Sp. z o.o. 
ul. Mickiewicza 38 
37-700 Przemyśl 
 
 
Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na 
personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki 
internetowej. 
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