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REGULAMIN PUB 

Wstęp do Klubu Stary Browar 

Kościerzyna, zarządzanym przez Browar 

Kościerzyna Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą 

w Kościerzynie przy ulicy Słodowej 3, 

zwanym w treści regulaminu “Klub” 

Klub nie prowadzi działalności otwartej i 

ogólnodostępnej. Klub jest miejscem 

prywatnym, do którego wstęp odbywa 

się na zasadach określonych w 

niniejszym regulaminie. 

Wstęp do Klubu jest płatny. Opłata za 

wstęp ustalana jest każdorazowo przez 

kierownika, jej wysokość nie podlega 

negocjacjom i nie jest ona zwracana w 

przypadku opuszczenia klubu. O 

wysokości opłaty obowiązującej w 

danym dniu Gość klubu jest 

każdorazowo informowany przez 

obsługę klubu bezpośrednio przed 

wejściem do klubu. Opłata za wstęp 

pobierana jest wyłącznie przez obsługę 

Klubu.  

Wskazana powyżej opłata może ulec 

zmianie w przypadku organizacji w 

Klubie wydarzeń szczególnych np. 

imprez, podczas których odbywa się 

koncert. W takiej sytuacji informacja o 

wysokości opłaty za wstęp zostanie 

podana przez obsługę Klubu poprzez 

profil Facebook lub bezpośrednio przed 

wejściem na dane wydarzenie.  

Konieczność uiszczenia opłaty za wstęp 

nie dotyczy osób, które uzyskały 

uprawnienie do bezpłatnego wejścia do 

Klubu na podstawie jakiegokolwiek 

tytułu.  

Opłata za wstęp oraz opłaty za 

rezerwację mogą zostać uiszczone 

gotówką, kartą płatniczą lub przelewem 

na rachunek bankowy Klubu. Wysokość 

opłat za wstęp oraz opłat za rezerwację 

nie podlega negocjacjom, jak również 

nie podlegają one zwrotowi w przypadku 

opuszczenia Klubu.  

Po uiszczeniu opłaty lub okazaniu 

zaproszenia lub Karty Klubowej Gość 

otrzymuje opaskę. Posiadanie opaski 

jest obowiązkowe podczas przebywania 

w Klubie oraz uczestniczenia w 

wydarzeniu organizowanym w Klubie, 

dotyczy to również Gości VIP. Brak 

zgody na założenie opaski lub zdjęcie jej 

w trakcie przebywania w Klubie lub 

podczas uczestnictwa w wydarzeniu 

organizowanym w Klubie wiąże się z 

brakiem możliwości wejścia do Klubu lub 

dalszego w nim przebywania.  

Klub prowadzi sprzedaż biletów na 

wydarzenia zarówno w formie 

przedsprzedaży (informacja o takiej 

możliwości będzie każdorazowo 

ogłaszana na profilu Facebook Stary 

Browar Kościerzyna) oraz w dniu 

wydarzenia (z wyłączeniem wydarzeń, 

które wymagają zakupu biletu w 

przedsprzedaży lub imprez 

zamkniętych). Godziny otwarcia kasy 

biletowej są zmienne i każdorazowo 

ogłaszane. 
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Godzina zamknięcia klubu jest ustalana 

każdorazowo przez kierownictwo. 

Goście klubu przyjmują do wiadomości, 

iż na terenie klubu mogą być 

prezentowane treści przeznaczone dla 

osób dorosłych, w tym treści o 

charakterze kontrowersyjnym oraz o 

zabarwieniu erotycznym. Wejście do 

klubu jest jednoznaczne z 

zaakceptowaniem tych potencjalnych 

treści i brakiem sprzeciwu wobec nich. 

Osoby uprawnione do wstępu do klubu 

Prawo wstępu do klubu mają: 

-Osoby powyżej 18-go roku życia, 

posiadające dowód tożsamości 

potwierdzający wiek. W uzasadnionych 

przypadkach obsługa może poprosić 

Gości o wylegitymowanie się 

dokumentem potwierdzającym wiek. 

-Przedstawiciele prasy, radia i innych 

mediów posiadający dokument 

potwierdzający pracę lub współprace z 

mediami. 

-Przedstawiciele służb państwowych i 

medycznych uprawnionych do czynności 

kontrolnych na podstawie ważnych 

legitymacji, po uzgodnieniu z 

kierownictwem Klubu. 

Obsługa Klubu może odmówić wstępu 

do Klubu każdej osobie bez podania 

przyczyny.  

ZAKAZ WSTEPU będzie stosowany 

szczególnie w stosunku do: 

-Osób w wieku szkolnym i licealnym, 

także w sytuacjach gdy będą przebywały 

w towarzystwie osób w wieku powyżej 

18 lat i będą  tymi osobami 

spokrewnione. 

-Osób zachowujących się niezgodnie z 

ogólnie przyjętymi normami 

społecznymi. 

-Osób niestosownie ubranych. 

-Osób agresywnych w wyglądzie i 

zachowaniu, których obecność może 

stworzyć sytuacje niebezpieczne dla 

innych osób przebywających w klubie. 

-Osób nietrzeźwych w stopniu 

znacznym. 

-Osób pod wpływem działania 

narkotyków, alkoholu lub substancji 

odurzających. 

Klub informuje, że w trakcie 

organizowanych imprez prowadzona jest 

rejestracja audiowizualna wydarzeń oraz 

wykonywane są zdjęcia fotograficzne. 

Osoby które decydują się na udział w 

imprezach organizowanych w klubie, 

zdają sobie sprawę i wyrażają zgodę na 

możliwość utrwalenia ich wizerunku w 

trakcie imprezy w formie rejestracji 

audiowizualnej i zdjęć fotograficznych, w 

tym jako osób stanowiących szczegół 

całości takiej jak publiczna impreza czy 

zgromadzenie zgodnie z przepisami 

ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

Rejestracja audiowizualna oraz zdjęcia 

fotograficzne z imprez w klubie będą 

wykorzystywane wyłącznie w celu 

promocji klubu i jego działalności, w tym 

w szczególności w celu 

zamieszczania  ich na kontach klubu 

prowadzonych w social media ( takich 

jak Facebook czy Instagram itp.) Klub 

oświadcza, że rejestracje audiowizualne 

i zdjęcia z imprez będzie wykorzystywał 

w sposób nie naruszający dobrego 

imienia osób na nich przedstawionych.  
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Jeżeli osoba, której wizerunek został 

utrwalony w ramach imprezy w klubie w 

formie audiowizualnej albo na zdjęciu 

fotograficznym nie życzy sobie 

wykorzystania jej wizerunku, powinna w 

tym celu złożyć stosowne oświadczenie 

(wycofania zgody lub wyrażenia 

sprzeciwu) na adres e-

mail recepcja@starybrowarkoscierzyna.

pl lub pisemnie na adres klubu. 

Administratorem Danych Osobowych 

jest Browar Kościerzyna Sp. z o.o. sp. 

komandytowa z siedzibą pod adresem: 

ul. Słodowa 3, 83-400 Kościerzyna, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem: 0000459292, NIP: 

5911694518, REGON: 221867676. 

Wszelkie szczegóły dotyczące 

przetwarzania Danych Osobowych 

zawarte są w Polityce Prywatności. 

Klub zakazuje rejestrowania dźwięku, 

obrazu, wykonywania zdjęć i 

jakiejkolwiek innej aktywności 

realizowanej przy użyciu sprzętu 

osobistego, audiowizualnego. Wszelkie 

zapytania o akredytację oraz możliwości 

otrzymania zgody na filmowanie, 

wykonywanie zdjęć, itp. należy kierować 

do Kierownictwa klubu. 

Karta klubowa 

Pierwszeństwo wstępu do klubu mają 

posiadacze Kart Klubowych. 

Karta Klubowa jest imienna i nie może 

być przekazana osobie trzeciej. W 

przypadku wątpliwości co do tożsamości 

posiadacza Karty Klubowej obsługa 

klubu może poprosić posiadacza Karty o 

okazanie dowodu tożsamości. 

Karta Klubowa nie uprawnia do wstępu 

w przypadku zorganizowanych imprez 

zamkniętych. 

Klub zastrzega sobie prawo do 

odebrania Karty Klubowej jej 

posiadaczowi, jeśli naruszy on 

którykolwiek z punktów regulaminu. 

Szczegółowe warunki dotyczące kart 

klubowych reguluje odrębny regulamin 

kart klubowych. 

Zasady bezpieczeństwa  

Klub jest obiektem monitorowanym. 

Osoby przebywające w klubie są 

zobowiązane zachowywać się w sposób 

nie zagrażający swojemu 

bezpieczeństwu oraz innych osób. 

Osoby przebywające w klubie są 

zobowiązane do bezwzględnego 

stosowania się do wskazań i poleceń 

służb porządkowych, obsługi klubu, w 

szczególności w sytuacjach zagrożenia 

przeciwpożarowego. 

Osoby wchodzące na teren lokalu mają 

obowiązek, na prośbę pracowników 

klubu, poddać się przeszukaniu bagaży i 

odzieży w celu wykluczenia wnoszenia 

na teren klubu zabronionych 

przedmiotów. 

Pracownik klubu ma prawo przeglądania 

zawartości torebek, plecaków oraz 

odzieży osób w przypadku podejrzenia, 

że osoby te wnoszą lub posiadają 

przedmioty, których wnoszenie do klubu 

jest zabronione. W przypadku odmowy 

poddania się kontroli, klub zastrzega 

sobie prawo do odmowy wstępu na teren 

klubu. Dotyczy to również osób 

umieszczonych na pisemnych listach 

gości lub posiadających ogólnodostępne 

zaproszenia,posiadających wcześniejszą 

rezerwację loży w klubie, wykupiony bilet 

lub Kartę Klubową. 

Osobą wchodzącym do klubu i 

przebywającym w klubie ZABRANIA 

SIĘ: 

mailto:recepcja@starybrowarkoscierzyna.pl
mailto:recepcja@starybrowarkoscierzyna.pl
http://www.explosionclub.pl/polityka-prywatnosci/
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-wnoszenia do klubu jedzenia oraz 

napojów alkoholowych i 

bezalkoholowych, 

-wnoszenia do klubu środków 

odurzających, 

-posiadania i wnoszenia do klubu 

materiałów wybuchowych, ostrych 

narzędzi i innych przedmiotów, które 

mogą zagrażać bezpieczeństwu innych 

osób znajdujących się w klubie 

-dokonywania jakichkolwiek działań 

noszących znamiona handlu, akwizycji, 

promocji i reklam oraz zbiórek 

pieniężnych, 

-rzucania jakimikolwiek przedmiotami, 

Obsługa zastrzega sobie prawo 

usuwania szklanek i butelek 

pozostawionych poza stolikami, w tym w 

miejscach, gdzie mogą one stanowić 

zagrożenie dla innych osób. 

Osobą przebywającym na terenie klubu 

lub jego otoczeniu zabrania się: 

- wstępu do pomieszczeń, które 

przeznaczone są wyłącznie dla obsługi 

klubu, 

-  wychodzenia z klubu z rzeczami 

będącymi własnością klubu, w tym 

szklankami, kieliszkami itp., 

-  wchodzenia na stoliki, krzesła, kanapy, 

blaty barowe, stanowisko DJ-a, miejsce 

występu artystów, 

- wykonywania zdjęć osobom 

przebywającym w klubie bez ich zgody, 

- prowadzenia akwizycji, handlu, 

promocji, agitacji, reklamy, zbiórek 

pieniężnych itp. bez zgody Kierownictwa 

klubu. 

- wychodzenia z zakupionym w klubie 

alkoholem poza teren klubu; 

Obsługa klubu może odmówić podania 

alkoholu osobie nietrzeźwej. 

Zabrania się wprowadzania zwierząt do 

klubu. 

Klub ostrzega, że podczas otwarcia 

Klubu mogą być używane światła 

stroboskopowe, a wszyscy uczestnicy 

mogą być narażeni na ciągłe 

przebywanie w strefie natężenia światła, 

oraz dźwięków mogących spowodować 

uszkodzenie słuchu. Na szczególne 

niebezpieczeństwo narażone są kobiety 

w ciąży. 

Palenie tytoniu w klubie jest dozwolone 

wyłącznie w miejscach do tego 

przeznaczonych. 

W klubie nie wolno ze szkłem oraz 

papierosami przebywać na parkiecie. 

Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia 

szkła do toalet. 

Odpowiedzialność materialna i karna 

Za zniszczenia wyposażenia klubu 

osoby, które się tego dopuściły ponoszą 

odpowiedzialność materialna i karną. 

Każdorazowe wykroczenie o 

znamionach przestępstwa i aktów 

wandalizmu zgłaszane będzie Policji. 

Jednocześnie w przypadku tych osób 

będzie miał zastosowanie zakaz wstępu 

do klubu. 

Spory w sprawach nieuregulowanych w 

niniejszym Regulaminie rozstrzyga 

kierownictwo. 

Klub nie ponosi odpowiedzialności za 

szkody wyrządzone na mieniu lub na 

osobie w godzinach otwarcia klubu, w 

tym na terenie przyległym do klubu. 
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Klub nie odpowiada za wydarzenia o 

charakterze siły wyższej, które wystąpią 

na imprezie, takich jak katastrofa, pożar, 

ewakuacja zarządzona przez służby 

Policji i Straży Pożarnej, alarm bombowy 

i nie będzie zobowiązany do zwrotu 

pieniędzy za bilet ani do odszkodowania 

za inne roszczenia związane z 

nieodbyciem się lub przerwaniem 

imprezy z wyżej wymienionych 

powodów. 

Osoby sprzedające i używające 

narkotyki będą zatrzymane i oddane w 

ręce Policji. W celu pomocniczym i 

ułatwiającym rozpoznanie dealerów są 

rozmieszczone kamery, których nagrania 

będą niepodważalnym dowodem w 

sprawie. 

Skargi i wnioski będą przyjmowane w 

formie pisemnej. 

Warunki rezerwacji miejsca w Klubie:  

-opłata za rezerwację stanowi 

jednocześnie opłatę za wstęp dla takiej 

ilości osób, dla jakiej dokonywana jest 

rezerwacja,  

- w weekendy nie obowiązują oferty z 

open barem,  

- w dniach, w których organizowane są 

wydarzenia specjalne w Klubie opłata za 

rezerwację może ulec zmianie,  

- w opłatę za rezerwację nie jest 

wliczona jest pula do wykorzystania na 

zakup asortymentu baru w Klubie. 

Szczegółowe warunki rezerwacji 

dostępne pod numerem telefonu 

516 012 345 bądź poprzez wysłanie 

zapytania na adres: 

recepcja@starybrowarkoscierzyna.pl  

Rezerwacja dokonywana jest na 

określoną, wskazaną przez osobę 

dokonującą rezerwacji, godzinę. 

Rezerwacja jest ważna do godziny 22.59 

w dniu rezerwacji, a po tej godzinie traci 

ważność. Na utratę ważności rezerwacji 

nie ma wpływu jej uprzednie opłacenie. 

W przypadku utraty ważności rezerwacji, 

osoba jej dokonująca nie ma prawa 

domagania się zwrotu uiszczonej opłaty 

za rezerwację.  

Odwołanie rezerwacji możliwe jest na 24 

godziny przed jej terminem. W 

przypadku odwołania rezerwacji po 

upływie wskazanego w zdaniu 

poprzednim terminu opłata za 

rezerwację nie podlega zwrotowi.  

Klub zastrzega sobie prawo do 

odwołania organizowanej imprezy bez 

podania przyczyny. W takim przypadku, 

osobom, które zakupiły bilety przysługuje 

zwrot pieniędzy w pełnej wartości 

odpowiadającej cenie zakupu.  

W Klubie obowiązuje dress code typu 

smart casual lub elegant. Klub zastrzega 

sobie prawo do odmowy wstępu przy 

niezastosowaniu się do wskazanego w 

zdaniu poprzednim dress code.  

Klub zastrzega sobie prawo do odmowy 

wstępu w przypadku nieodpowiedniego 

zachowania lub w przypadku 

pozostawania pod wpływem alkoholu.  

Dokonanie rezerwacji nie jest 

równoznaczne z pozytywnym przejściem 

selekcji w klubie oraz nie ma związku z 

zakupieniem biletu wstępu, 

Klub nie odpowiada za okrycia i rzeczy 

pozostawione w szatni.  

Rezerwacja lóż 

Gwarancją rezerwacji loży w wybranym 

terminie jest wpłata zaliczki w wysokości 
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100% ceny loży najpóźniej do 3 dni 

przed planowanym terminem imprezy.  

Jeśli rezerwacja loży jest dokonywana 

na więcej niż 3 tygodnie przed 

planowanym terminem wydarzenia, 

gwarancją rezerwacji loży jest wpłata 

zaliczki w wysokości 50% ceny loży 

najpóźniej do 14 dni przed planowanym 

terminem wydarzenia oraz pozostałych 

50% zamówienia do 3 dni przed daną 

imprezą.  

Odbiór rezerwacji loży odbywa się o 

ustalonej godzinie, która musi zostać 

ustalona najpóźniej na 2 dni przed 

planowaną rezerwacją.  

Brak ustalenia konkretnej godziny 

odbioru rezerwacji w wyznaczonym w 

punkcie 3 powyżej terminie powoduje 

przyjęcie godziny 22:00 jako domyślną 

godzinę odbioru rezerwacji loży. 

Rezerwacja loży jest ważna do godziny 

22.59 w dniu, w którym miała być 

odebrana, a po upływie wskazanego 

czasu rezerwacja loży traci ważność. Na 

utratę ważności rezerwacji loży nie ma 

wpływu jej uprzednie opłacenie. W 

przypadku utraty ważności rezerwacji 

loży, osoba jej dokonująca nie ma prawa 

domagania się zwrotu uiszczonej opłaty 

za rezerwację loży.  

Po upływie tego terminu wskazanego w 

powyżej rezerwacja traci ważność i 

zostaje anulowana oraz odsprzedana 

innym zainteresowanym gościom w 

klubie.  

Dokonanie rezerwacji nie jest 

równoznaczne z pozytywnym przejściem 

selekcji w klubie oraz nie ma związku z 

zakupieniem biletu wstępu, 

Klub zastrzega sobie prawo do 

odwołania organizowanej imprezy bez 

podania przyczyny. W takim przypadku 

osobom, które zapłaciły za rezerwację 

loży przysługuje zwrot pieniędzy w 

pełnej wartości odpowiadającej cenie 

zapłaty za rezerwację loży. 

Zwroty i reklamacje lóż 

Obowiązkiem rezerwującego lożę jest 

powiadomienie Klubu o anulacji 

rezerwacji loży.  

Właściwy sposób dokonywania anulacji 

rezerwacji loży następuje poprzez 

wiadomość e-mail na adres 

recepcja@starybrowarkoscierzyna.pl lub 

telefonicznie na nr 516 012 345.  

Dokonując anulacji rezerwacji loży do 14 

dni przed planowaną imprezą, osoba 

zamawiająca lożę nie ponosi żadnych 

kosztów tejże rezygnacji.  

Dokonując anulacji rezerwacji lóż w 

terminie krótszym niż 7 dni przed 

planowaną imprezą, osoba zamawiająca 

ponosi koszt anulacji w wysokości 50% 

przedpłaty (moment anulowania 

rezerwacji liczony jest od momentu 

wysłania maila z prośbą anulacji oraz z 

załączonym potwierdzeniem rezerwacji).  

Dokonując anulacji rezerwacji lóż w dniu 

planowanego wydarzenia, osoba 

zamawiająca ponosi koszt anulacji w 

wysokości 100% przedpłaty.  

Reklamacji rezerwacji można 

dokonywać poprzez wiadomość e-mail 

na adres 

recepcja@starybrowarkoscierzyna.pl  

Reklamacja zostanie rozpatrzona w 

terminie 14 dni od dnia dostarczenia 

wiadomości na właściwy adres poczty 

elektronicznej Klubu tj. 

recepcja@starybrowarkoscierzyna.pl 
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Wszelkie reklamacje związane z 

zakupem towaru i/lub usługi będą 

rozpatrywane przez Browar Kościerzyna 

Sp. z o.o. Sp. K. na wniosek Nabywcy 

lub Użytkownika, po złożeniu pisemnej 

reklamacji. 

Podstawą uznania reklamacji towaru lub 

usługi jest faktura VAT lub paragon. 

Szatnia 

Szatnia w klubie jest obowiązkowa. 

Gościom zostawiającym odzież w szatni 

klubu wydawane są numerki. Za 

zgubienie lub zniszczenie numerka z 

szatni obowiązuje opłata dodatkowa w 

wysokości 50 złotych. 

Nie dopuszcza się przyjęcia odzieży lub 

innych rzeczy od kilku osób na 

przechowanie wspólne. 

Pracownik szatni nie jest zobowiązany 

do potwierdzania zgodności tożsamości 

osoby przekazującej rzeczy do 

przechowania z osobą, która zwraca się 

o wydanie rzeczy na podstawie 

wydanego numerka. 

W przypadku zgubienia numerka z 

szatni, rzeczy pozostawione w szatni 

mogą zostać wydane dopiero po 

zakończeniu imprezy i po opuszczeniu 

klubu przez wszystkie osoby. Osoba 

ubiegająca się o wydanie rzeczy z 

szatni, a nie posiadająca numerka 

powinna podać obsłudze szatni 

niezbędne dane umożliwiające 

jednoznaczną identyfikację rzeczy oraz 

pozwalające na uznanie tej osoby za jej 

właściciela. W uzasadnionych 

przypadkach wydanie rzeczy może 

nastąpić w dniu następnym, w godzinach 

wskazanych przez obsługę klubu. 

W przypadku odmowy pokrycia kosztów 

z tytułu utraty lub zagubienia numerka, 

Klub ma prawo zatrzymać odzież lub 

inną rzecz do chwili zaspokojenia lub 

zabezpieczenia swoich roszczeń. 

W przypadku pozostawienia rzeczy w 

szatni po zakończonej imprezie, istnieje 

możliwość ich odebrania w godzinach 

pracy klubu wyłącznie w ciągu 14 dni od 

daty imprezy. 

W przypadku nieodebrania rzeczy 

pozostawionych w szatni w terminie 14 

dni od daty imprezy podlegają one 

likwidacji na podstawie protokołu 

likwidacji. 

Za wartościowe przedmioty 

pozostawione w szatni (dokumenty, 

klucze, portfel, sprzęt elektroniczny, 

karty płatnicze itp.) klub nie ponosi 

odpowiedzialności. 

W sytuacji powstania kwestii spornych 

dotyczących wydania odzieży bądź 

innych przedmiotów z szatni o 

rozwiązaniu powyższej sytuacji decyduje 

każdorazowo Kierownictwo klubu. Spory 

sądowe będą rozpoznawane zgodnie z 

postanowieniami niniejszego 

regulaminu. 

Postanowienia końcowe 

Nabywca, Gość, Uczestnik, Klient i/lub 

Użytkownik wchodząc do Klubu 

oświadcza, że zapoznał się z treścią 

niniejszego Regulaminu, akceptuje jego 

treść w całości i zobowiązuje się 

przestrzegać jego zapisów. 

Treść niniejszego Regulaminu jest 

dostępna na stronie internetowej pod 

adresem www.starybrowarkoscierzyna.pl 

oraz u pracowników Klubu. Klub ma 

obowiązek udostępnienia Regulaminu 

Nabywcy i/lub Użytkownikowi na każde 

jego żądanie. 
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Klub zastrzega sobie prawo zmiany 

Regulaminu pod warunkiem, że nie 

naruszy to już nabytych praw Nabywców 

i/lub Użytkowników. Wszelkie zmiany 

treści Regulaminu będą na bieżąco 

aktualizowane i udostępniane na stronie 

internetowej pod adresem 

www.starybrowarkoscierzyna.pl oraz w 

recepcji Hotel Browar Kościerzyna. W 

sprawach nieuregulowanych niniejszym 

Regulaminem zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

W Klubie obowiązują zasady 

koleżeństwa, i dobrze rozumiane zasady 

współżycia społecznego. 

Zakup biletu, dokonanie rezerwacji, 

korzystanie z Karty Klubowej, wejście na 

teren klubu jest jednoznaczne z 

akceptacją postanowień niniejszego 

regulaminu oraz zobowiązaniem się do 

jego przestrzegania. 

Niniejszy regulamin został podany do 

publicznej wiadomości poprzez 

wywieszenie go w widocznym miejscu w 

klubie. 

Wszelkie sprawy sporne wynikające z 

korzystania z usług klubu, w 

szczególności z 

uczestnictwa w imprezach 

organizowanych przez klub, będą 

rozpatrywane przez sądy 

właściwe rzeczowo według siedziby 

podmiotu prowadzącego Klub. 

 

Dyrekcja Browaru Kościerzyna 

Życzy udanej imprezy 

 


