REGULAMIN PERGOLI
1. Pergola jest integralną częścią zabytkowego kompleksu Hali Stulecia położonego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1.
2. Administratorem Placu jest Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy
ul. Wystawowej 1, 51-618 Wrocław.
3. Pergola udostępniona jest bezpłatnie do użytku publicznego, w celach zwiedzania, spacerów, wypoczynku, rekreacji.
Teren Pergoli udostępniany jest codziennie, pod warunkiem, że nie jest zajęty w celu organizacji imprez.
4. Wynajęcie Pergoli w celu przeprowadzenia koncertu, pikniku firmowego, wystawy lub innej imprezy możliwe jest po
uzgodnieniu terminu i zakresu wynajmu z Działem Sprzedaży WP Hala Ludowa Spółka z o.o. oraz po podpisaniu stosownej
umowy najmu. Przekazanie wynajętych powierzchni następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
5. Najemca - Organizator imprezy – bierze na siebie odpowiedzialność za pokrycie wszelkich szkód wyrządzonych na Pergoli
podczas organizowanego przedsięwzięcia (wydarzenie, impreza).
6. Biorąc pod uwagę, że Pergola jest terenem ogólnodostępnym, Najemca - Organizator imprezy - powinien wyrazić zgodę
na udostępnienie Pergoli publiczności, o ile nie będzie to kolidować z zakresem prowadzonych przez Najemcę prac
przygotowawczych oraz prowadzonym przedsięwzięciem.
7. Szczegółowe ustalenia dotyczące udostępnienia Pergoli publiczności są ustalane z Najemcą, każdorazowo przy zawieraniu
umów najmu Pergoli.
8. Zabrania się wstępu na Plac osobom zachowującym się w sposób, który zakłóca porządek oraz narusza ogólnie przyjęte
normy zachowania w miejscach publicznych.
9. Przebywającym na terenie Placu nie wolno stosować środków odurzających.
10. Zabrania się wnoszenia na Pergolę i używania materiałów niebezpiecznych i łatwopalnych, pirotechnicznych,
wybuchowych i szkodliwych substancji chemicznych, jak również innych substancji zagrażających życiu i zdrowiu.
11. Zabrania się poruszania meleksami turystycznymi po terenie Pergoli oraz pod jej kolumnadą. Ruch meleksów
turystycznych jest dozwolony tylko na terenie zewnętrznym przy obiekcie Hala Stulecia, z zachowaniem należytej
ostrożności,
z uwzględnieniem pierwszeństwa ruchu pieszych.
12. Na teren Pergoli zabrania się wprowadzania samochodów osobowych i ciężarowych oraz motocykli
i innych pojazdów bez zgody WP Hala Ludowa za wyjątkiem wystaw tematycznych dotyczących motoryzacji. Wjazd na
Pergolę dozwolony jest wyłącznie w szczególnych przypadkach dla pojazdów posiadających specjalne upoważnienie
Zarządu WP Hala Ludowa Sp. z o.o. z zachowaniem należytej ostrożności, z uwzględnieniem pierwszeństwa ruchu
pieszych oraz na warunkach określonych w udzielonym zezwoleniu lub umowie najmu. Za każdy przypadek
nieprzestrzegania wyznaczonych godzin wyjazdu z terenu Pergoli naliczona zostanie kara umowna w wysokości 300,00 zł
od każdego pojazdu za każdą rozpoczętą godzinę postoju.
13. Teren Pergoli objęty jest monitoringiem wizyjnym, którego administratorem jest WP Hala Ludowa.
14. Ruch rowerowy na terenie Pergoli dozwolony jest z zachowaniem należytej ostrożności z uwzględnieniem pierwszeństwa
ruchu pieszych.
15. Zabrania się jeżdżenia rowerem po trawnikach, schodach i murku okalającym fontannę.
16. Zabrania się wprowadzania na Pergolę psów bez uwięzi i kagańca.
17. Zabrania się zaśmiecania i zanieczyszczania terenu Pergoli i akwenu fontanny.
18. Zabrania się wchodzenia i/lub kąpieli w akwenie fontanny, wprowadzania do wody zwierząt.
19. Zabrania się zrywania roślin, niszczenia drzew i krzewów, trawników oraz palenia ognisk i grilli.
20. Zabrania się na terenie Pergoli ustawiania namiotów za wyjątkiem tych, które posiadają specjalne upoważnienie Zarządu
WP Hala Ludowa Sp. z o.o., na warunkach określonych w udzielonym zezwoleniu lub umowie najmu.
21. Zabrania się montowania (wbijania) uchwytów od namiotów, balonów reklamowych i innych podobnych rzeczy
w podłoże Pergoli.
22. Zabrania się umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków bez zgody Zarządu WP Hala Ludowa Sp.
z o.o. wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem skutków prawnych.
23. Zabrania się manipulowania przy instalacjach i urządzeniach elektrycznych znajdujących się na Pergoli.
24. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia znajdujące się na Pergoli ponoszą materialną odpowiedzialność za dokonane
zniszczenia.
25. Zabrania się na terenie Pergoli stwarzania swoim zachowaniem zagrożeń narażających siebie lub innych na uszczerbek na
zdrowiu lub utratę życia.
26. WP Hala Ludowa Spółka z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Pergoli bez opieki.
27. Prowadzenie jakiejkolwiek działalności komercyjnej (handlowej, gastronomicznej, reklamowej itp.) na Pergoli wymaga
każdorazowej zgody WP Hala Ludowa lub/oraz podpisania stosownej umowy z WP Hala Ludowa.
28. Na terenie Pergoli zabrania się prowadzenia jakichkolwiek zbiórek pieniężnych, działań akwizycyjnych, reklamowych,
promocyjnych oraz agitacyjnych nieuzgodnionych z WP Hala Ludowa i/lub organizatorem danego wydarzenia
odbywającego się na Placu.
29. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą wypraszane przez Służby Ochrony
Obiektu z terenu Pergoli. Niezależnie od podjętych przez Służby Ochrony Obiektu działań, WP Hala Ludowa Spółka z o.o.
zastrzega sobie prawo do podjęcia działań przewidzianych prawem w celu skierowania sprawy na drogę postępowania w
sprawach o wykroczenie.
30. Kierownictwo i obsługa Obiektu Hali Stulecia oraz Służby Ochrony Obiektu sprawują nadzór nad przestrzeganiem
niniejszego Regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie Pergoli zobowiązane są do podporządkowania się ich
nakazom, również w sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem.
31. Skargi i wnioski można wpisać do Książki Obiektu znajdującej się w portierni obiektu Hali Stulecia lub zgłaszać osobiście
do Zarządu WP Hala Ludowa w godzinach 8.00 – 16.00 w dni robocze.
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