
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.   Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) został wydany w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz komfortu wszystkich zwiedzających podczas zwiedzania Statku „Stena Spirit” 
zacumowanego przy nabrzeżu Helskim II (ul. Kwiatkowskiego 60, Gdynia) (zwanego dalej: „Statkiem”) oraz przebywania na terenie Terminalu Promowego Stena Line w ramach imprezy 
„Dzień otwarty Stena Line”, która odbędzie się dnia 24 maja 2019 roku w godzinach od 12:00 do 18:00, przy czym wejście na teren Terminalu Promowego Stena Line możliwe jest do 
godz. 18:00. 

2   Organizatorem zwiedzania Statku w ramach imprezy „Dzień otwarty Stena Line” jest spółka Stena Line Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Kwiatkowskiego 60, 81-156 Gdynia 
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000010366, (zwanym dalej: „Organizatorem”). 

3.   Zwiedzający, którzy przebywają na pokładzie Statku lub na obszarze Terminalu Promowego Stena Line (zwani dalej „Zwiedzającymi”) zobowiązani są przestrzegać postanowień 
niniejszego Regulaminu, przepisów bezpieczeństwa znajdujących się na tablicach informacyjnych umieszczonych na Statku lub Terminalu Promowym Stena Line, jak również stosować się 
do wszystkich zarządzeń Kapitana Statku, poleceń personelu Statku oraz poleceń wydawanych przez przedstawicieli Organizatora lub Kapitana Statku, w tym pracowników ochrony. 

4.   Zwiedzający, którzy przebywają na pokładzie Statku lub na obszarze Terminalu Promowego Stena Line zobowiązani są do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
oraz przepisów porządkowych obowiązujących na terenie Terminalu Promowego Stena Line.

II. WSTĘP NA POKŁAD STATKU

1.  Zwiedzającym może być osoba małoletnia tylko pod opieką i na wyłączną odpowiedzialność osoby pełnoletniej. 
2.   Organizator działając przez swoich przedstawicieli, w tym w szczególności członków załogi Statku oraz pracowników ochrony zastrzega sobie wyłączne prawo do odmówienia wstępu na 

pokład Statku albo zobowiązania do opuszczenia Statku w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa oraz porządku na Statku, w tym przede wszystkim:mi bezpieczeństwa 
oraz porządku na Statku, w tym przede wszystkim:  
(a) osobie znajdującej się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających środków;  
(b) osobie, która odmawia poddania się kontroli bezpieczeństwa przed wejściem na pokład Statku;  
(c)  osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie, naruszającej przyjęte normy zachowania albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku 

publicznego; 
 (d) osobie posiadającej bagaż dużych rozmiarów;  
 (e)  osobie, która w inny sposób narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub przepisy porządkowe obowiązujące na terenie Terminalu 

Promowego Stena Line. 
3.   Uprawnienia, o których mowa w ust. 2 powyżej, przysługują Organizatorowi działającemu przez swoich przedstawicieli również na obszarze Terminalu Promowego Stena Line. 
4.   Zabrania się wnoszenia na pokład Statku oraz teren Terminalu Promowego Stena Line jakichkolwiek przedmiotów lub substancji niebezpiecznych, używania otwartego ognia np. świec. 

Zabrania się wnoszenia broni palnej, białej oraz wszelkich przedmiotów, które mogą posłużyć jako broń lub zostać uznane przez Organizatora za niebezpieczne, bądź w jakikolwiek sposób 
zagrażać życiu lub zdrowiu Zwiedzających oraz innych osób przebywających na pokładzie Statku lub terenie Terminalu Promowego Stena Line. 

5.   Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Terminalu Promowego Stena Line oraz na Statek, z wyjątkiem psów asystujących osobom niepełnosprawnym. 
6.   Teren Terminalu Promowego Stena Line oraz Statku jest objęty szczególnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa określonymi w szczególności w: Kodeksie ISPS, Dyrektywie 

2005/65/WE, Ustawie o Ochronie Żeglug i Portów Morskich. Zgodnie z tymi przepisami, Zwiedzający może być poproszony o poddanie się kontroli tożsamości, kontroli osobistej oraz 
inspekcji bagażu.

III. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE

1.   Zwiedzający obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu oraz niezakłócający spokoju innych osób znajdujących się na pokładzie Statku lub terenie Terminalu 
Promowego Stena Line, a w szczególności:  
(a) przebywać wyłącznie w pomieszczeniach przeznaczonych dla Zwiedzających;  
(b) spożywać jedynie produkty spożywcze i napoje zakupione w restauracjach i barach znajdujących się na pokładzie Statku; powyższe zastrzeżenie nie dotyczy jedzenia dla niemowląt   
 oraz produktów żywnościowych przeznaczonych dla osób, które zobowiązane są przestrzegać specjalną dietę;  
(c) zachować szczególną ostrożność przy wchodzeniu i schodzeniu z trapu;  
(d) powstrzymać się od wychylania się za burtę, które mogłoby grozić wypadkiem;  
(e) stosować się do zaleceń i wskazań pracowników Stena Line, pracowników ochrony oraz osób kierujących ruchem, szczególnie w obrębie rękawa pasażerskiego. 

2.   Zabrania się palenia tytoniu we wszystkich kabinach oraz pomieszczeniach publicznych znajdujących się wewnątrz Statku, a także na pokładach samochodowych. Palenie jest dozwolone 
jedynie w pomieszczeniach specjalnie do tego przeznaczonych oraz na pokładach otwartych. Zakaz palenia dotyczy również terenu Terminalu Promowego Stena Line, w tym otwartej 
przestrzeni placu, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych. 

3.   W szczególności zabrania się:  
(a) niszczenia sprzętu ratunkowego, jak również wywoływania fałszywego alarmu lub nieuzasadnionego wykorzystywania urządzeń ratunkowych i alarmowych. Działania takie zostaną  
 każdorazowo zgłoszone na Policję;  
(b) wynoszenia oraz niszczenia wyposażenia Statku, przede wszystkim zaś wyposażenia znajdującego się w kabinach (w tym poduszek, pościeli, krzeseł) oraz innych przedmiotów   
 stanowiących własność Organizatora i/lub armatora Statku. Działania takie zostaną każdorazowo zgłoszone na Policję. 

4.   Niniejszym informuje się, iż w sklepie znajdującym się na Statku oraz pokładzie samochodowym, a także na terenie Terminalu Promowego Stena Line zainstalowano urządzenia 
rejestrujące obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone za pomocą powyższych urządzeń, Organizator może przekazać prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na położenie Statku 
lub Policji, w sytuacji, gdy będą mogły one stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenie, lub miałyby znaczenia dla 
takich postępowań. 

5.   W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa lub porządku, Organizator ma prawo żądać, aby Zwiedzający opuścił pokład Statku lub teren Terminalu Promowego Stena Line, 
a także podjąć odpowiednie kroki, aby żądanie zostało wykonane. Powyższe dotyczy przede wszystkim sytuacji, w których Zwiedzający zakłóca porządek publiczny oraz zachowuje się 
niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub przepisami porządkowymi obowiązującymi na terenie Terminalu Promowego 
Stena Line. 

6.   Armator nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie jakichkolwiek przedmiotów wniesionych przez Zwiedzających na pokład Statku, w szczególności zaś pieniędzy, papierów 
wartościowych lub innych wartościowych przedmiotów. 

7.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione lub zniszczone podczas zwiedzania. Mienie pozostawione bez opieki będzie bez zwłoki usuwane z pokładu Statku lub 
terenu Terminalu Promowego Stena Line. 

8.   Korzystanie z atrakcji udostępnionych w ramach imprezy „Dzień otwarty Stena Line” odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Zwiedzających oraz zgodnie z dostępnymi instrukcjami 
korzystania z poszczególnych obiektów i wytycznymi ich obsługi. Dzieci i osoby małoletnie mogą korzystać z atrakcji wyłącznie za zgodą i pod opieką osoby dorosłej.

 IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.stenaline.pl oraz w widocznych miejscach na terenie Terminalu Promowego Stena Line i Statku.
2.   Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązywać będą od daty ich wprowadzenia przez Organizatora.
3.   Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

Gdynia, dnia 24 kwietnia 2019

Zarząd Stena Line Polska Sp. z o.o.

REGULAMIN ZWIEDZANIA STATKU STENA SPIRIT 
W RAMACH IMPREZY „DZIEŃ OTWARTY STENA LINE”


