
RANCZO TAURUS
Regulamin Obiektu

1. Ranczo TAURUS jest obiektem Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego TAURUS Sp. z o. o.  z siedzibą w 
Pilźnie (adres siedziby: 39-220 Pilzno, ul. Legionów 58 i przez tę Spółkę zarządzanym i administrowanym.
2. Ranczo TAURUS stanowi wyodrębniony i ogrodzony teren na którym znajdują się:
1) rotunda z barem i grillem, podwyższeniem dla orkiestry, stolikami i podłogą – w całości zadaszone,
2) zadaszona scena z zapleczem,
3) plac zabaw dla dzieci
4) tereny zielone z alejkami spacerowymi
3. Korzystanie z zamkniętej części Rancza TAURUS, może odbywać się wyłącznie za zgodą właściciela. 
4. Na  terenie  ogólnodostępnym  Rancza  TAURUS  znajdują  się  również  ogólnodostępne  tereny  sportowo-
rekreacyjne z boiskami do piłki nożnej i siatkowej.
5. Osoby korzystające z obiektów Rancza TAURUS zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem obiektu 
przed wejściem na jego teren oraz stosowania się do zawartych w nim unormowań. 
6. Dzieci i młodzież do 18 roku życia mogą przebywać na terenie Rancza TAURUS, wyłącznie pod opieką  
rodziców lub opiekunów.
7. Korzystanie z urządzeń znajdujących się na terenie Rancza TAURUS winno odbywać się w zgodzie z ich  
przeznaczeniem. W szczególności zabrania się korzystania z urządzeń dla dzieci osobom nieuprawnionym z racji  
nieodpowiedniego wieku czy postury.
8. Zniszczenie  lub  uszkodzenie  elementów  wyposażenia  Rancza  TAURUS,  rodzić  będzie  powstanie 
odpowiedzialności odszkodowawczej po stronie sprawcy.
9. Obiekt  posiada  instalację  monitoringową  ,  której  zapisy  stanowić  będą  podstawę  do  pociągnięcia  do 
odpowiedzialności  oraz  dochodzenia  odszkodowania  od  osób nie  stosujących  się  do  postanowień zawartych 
w Regulaminie lub wyrządzających szkodę w mieniu Rancza TAURUS.  
10. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz:
1) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz palenia tytoniu,
2) wnoszenie  szklanych  opakowań,  ostrych  i  niebezpiecznych  narzędzi  lub  innych  niebezpiecznych 

przedmiotów,
3) wprowadzania zwierząt,
11. Spożywanie  na  terenie  obiektu  napojów  alkoholowych,  możliwe  jest  wyłącznie  w  trakcie  imprez 
organizowanych  przez  Przedsiębiorstwo  Przemysłu  Mięsnego  TAURUS  Sp.  z  o.  o.  lub  innych  imprez 
organizowanych przez osoby trzecie - za wiedzą i zgoda właściciela obiektu oraz przy posiadaniu odpowiednich  
prawem przepisanych zezwoleń.
12. Bezwzględnie  zabrania  się  wstępu na  teren  Rancza TAURUS osobom będącym pod wpływem alkoholu, 
narkotyków bądź innych środków odurzających. Służby porządkowe Rancza TAURUS mogą odmówić wstępu na 
teren Rancza TAURUS również osobom podejrzewanym o spożycie alkoholu, narkotyków  lub innych środków 
odurzających a także osobom zachowującym się agresywnie.
13. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku bądź innego zdarzenia wiążącego się z wystąpieniem 
uszczerbku na zdrowiu lub szkody materialnej, właściciel obiektu może wyłączyć swoją odpowiedzialność z tego 
tytułu jeżeli  osoba której  szkoda dotyczy znajdowała  się  w momencie jej  powstania pod wpływem alkoholu 
narkotyków lub innych środków odurzających. Właściciel obiektu nie odpowiada za wypadki i inne zdarzenia do 
których doszło w wyniku nie przestrzegania Regulaminu obiektu a także poleceń i instrukcji służb porządkowych. 
14. W trakcie  imprez  organizowanych  na  terenie  Rancza  TAURUS,  osoby uczestniczące  zobowiązane  są  do 
stosowania się do poleceń służb porządkowych. Służby porządkowe i obsługa mają prawo do odmowy sprzedaży 
biletu wstępu, obsługi osób oraz wyproszenia z terenu Rancza TAURUS osób nie stosujących się do Regulaminu 
obiektu.
15. Właściciel  Rancza  TAURUS  nie  odpowiada  za  rzeczy  pozostawione  lub  zagubione  na  terenie  obiektu. 
Przedmioty pozostawione a znalezione przez personel Rancza TAURUS można odebrać w Barze TAURUS w 
Strzegocicach.
16. Niniejszy Regulamin został przyjęty Zarządzeniem Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego 
TAURUS Sp. z o. o. w Pilźnie    


