Zwierzęta
1. Centrum zezwala na wprowadzanie psów na teren powierzchni wspólnych, na warunkach
opisanych poniżej.
2. Zabrania się wprowadzania na teren Centrum psów agresywnych lub takich, których
zachowanie mogłoby stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia innych ludzi lub innych
zwierząt.
3. Dozwolone jest wprowadzanie psów na teren Centrum w kagańcu i na smyczy lub na rękach
opiekuna, wyłącznie przez osoby pełnoletnie. W przypadku psów towarzyszących osobom z
niepełnosprawnością Centrum nie wymaga, aby pies był w kagańcu, jednak opiekun powinien
mieć kaganiec w przy sobie.
4. W Centrum zostały wydzielone strefy, w których mogą znajdować się psy. Należą do nich
wyłącznie korytarze Centrum oraz lokale oznaczone jako „Zwierzęta mile widziane” – lista
lokali dostępna jest pod adresem https://poznan.factory.pl/pl oraz w Punkcie Informacyjnym
Centrum. Opiekunom nie wolno wprowadzać psów poza te strefy, w szczególności zabronione
jest wprowadzanie psów do kawiarni So!Coffee. Ograniczenie to nie dotyczy psów
towarzyszących osobom z niepełnosprawnością, które muszą mieć specjalne oznakowanie,
a opiekun takiego psa, na prośbę personelu, powinien okazać potwierdzające tę okoliczność
dokumenty.
5. Zabrania się wprowadzania psów na schody ruchome, a także pozostawiania psów bez opieki
na terenie nieruchomości, na której znajduje się Centrum.
6. Za ewentualne szkody wyrządzone przez psy oraz za ich zachowanie wyłączną
odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie. Ponadto, w celu zapewnienia ochrony zdrowia
i życia ludzi oraz innych zwierząt w Centrum, opiekunowie mają obowiązek zachować wszelkie
środki ostrożności.
7. Opiekunowie zobowiązani są również dołożyć należytej staranności by psy nie zanieczyszczały
miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku. Ewentualne nieczystości pozostawione przez
psy będące pod ich opieką opiekun jest zobowiązany usunąć a następnie poinformować o tym
Punkt Informacyjny Centrum pod numerem 61 652 30 34 lub Ochronę Centrum pod numerem
61 652 30 32.
8. Prosimy o korzystanie z prawa wprowadzania psów do Centrum wyłącznie w wyjątkowych
sytuacjach, kierując się przede wszystkim troską o dobrostan zwierzęcia.

