
Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Dyrektora nr 23/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r. 

Regulamin kawiarni muzealnej „Café Savannah”  

działającej na terenie Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce  

1. Kawiarnia ,,Café Savannah” jest małą gastronomią prowadzoną przez Muzeum im. Kazimierza 

Pułaskiego w Warce, zwane dalej „Muzeum”. 

2. Na teren kawiarni składa się: bar w holu budynku Centrum Edukacyjno-Muzealnego oraz taras 

przylegający do kawiarni, usytuowany w parku. 

3. Kawiarnia, służy przede wszystkim zwiedzającym muzeum i park oraz uczestnikom wydarzeń 

organizowanych przez muzeum. 

4. Niniejszy regulamin obowiązuje na terenie całego obiektu. 

5. Obiekt jest monitorowany przez monitoring wizyjny całodobowo. Administratorem Pani/Pana 

danych osobowych jest Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego z siedzibą w Warce przy 

ul. K. Pułaskiego 24 reprezentowane przez Dyrektora. Pełna informacja o monitoringu, zgodna 

z art. 13 RODO znajduje się w łączniku szklanym w wejściu do budynku. 

6. Kawiarnia udostępniana jest gościom wyłącznie w godzinach pracy Muzeum. 

7. Przebywanie na terenie kawiarni jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

Regulaminu. 

8. Na terenie kawiarni można spożywać napoje ciepłe i zimne, produkty gotowe i posiłki typu ciasta, 

zakupione wyłącznie w kawiarni ,,Café Savannah”.  

9. W kawiarni można zakupić także kawę i herbatę na wynos. 

10. Reklamacje dotyczące serwowanych napojów i ciast uwzględnia się wyłącznie podczas 

konsumpcji, a nie po jej zakończeniu. 

11. Kawiarnia ,,Café Savannah” nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku 

nierozważnego zachowania, a zwłaszcza skaleczenia, bądź innego rodzaju uszkodzenia ciała, 

nabyte podczas przebywania na terenie ,,Café Savannah”. 

12. Za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie kawiarni, Muzeum nie ponosi odpowiedzialności. 

13. Za dzieci przebywające na terenie kawiarni odpowiadają wyłącznie rodzice lub opiekunowie.  

14. Za dzieci pozostawione bez opieki obsługa kawiarni nie ponosi żadnej odpowiedzialności. 

15. Kawiarnia nie sprzedaje alkoholu, a osoby nietrzeźwe nie mają wstępu na teren kawiarni. 

16. Goście, których zachowanie stwarza kłopoty i zakłóca przebywanie innych klientów na terenie 

kawiarni (tj.: krzyki, agresja, przekleństwa), mogą zostać nieobsłużeni lub wyproszeni z kawiarni.  

17. Wstęp na tren kawiarni ,,Café Savannah” oznacza zgodę klienta na fotografowanie i filmowanie 

oraz bezpłatne wykorzystywanie jego wizerunku przez Muzeum do celów marketingowych, 

w szczególności do promocji miejsca na portalu społecznościowym Facebook i na stronie 

internetowej Muzeum. Osoby nie wyrażające na to zgody proszone są o zgłoszenie tego faktu 

obsłudze kawiarni, bezpośrednio po wejściu na teren obiektu.  

18. Każdy gość ,,Café Savannah”, który łamie prawo lub regulamin, niszczy mienie Muzeum będzie 

ponosił konsekwencje finansowe oraz karne, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

19. Na terenie części parkowej kawiarni mogą przebywać zwierzęta, wyłącznie pod opieką ich 

właścicieli. Właściciel zobowiązany jest posprzątać po swoim zwierzaku.  

20. Regulamin jest podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Muzeum oraz dostępny 

na terenie kawiarni.  

21. Kawiarnia ,,Café Savannah” zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym 

czasie, bez podania przyczyny. 

22. Regulamin obowiązuje od 03 sierpnia 2018 r. 
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