Загальні правила та положення відвідування Караоке Залу «Mister Cat»
Режим роботи
Пн-Нд – 21:00-6:00
Вхідні квитки – згідно умов програми Караоке
Продовження роботи закладу – згідно умов «Crazy Menu» Караоке
Гість, придбавши квиток до Караоке Зали, має можливість виконувати безлімітну кількість пісень (з
моменту придбання квитка і до 6:00) у порядку черги, згідно нумерації столів. Компанії до 6
чоловік – виконують дві пісні, менше 6 чоловік – одну. Компанії друзів, відпочиваючих разом і
бажаючих виконувати пісні разом – мають сидіти разом за одним столиком. Ми вітаємо виконання
пісень на сцені, та при бажанні – ви можете співати сидячи за столом.
В окремі дні плата за вхідні квитки може бути зміненою, в залежності від проведення окремих
тематичних або святкових вечірок.

Відповідальність
1. У разі псування гостем апаратури або майна - гість зобов'язаний відшкодувати їх вартість
згідно з рахунком.
2. У разі недбалого поводження з обладнанням та майном - адміністрацією стягуються
штрафи згідно з прейскурантом.
3. У разі нанесення збитків іншого характеру - розмір відшкодування встановлюється
адміністрацією закладу в індивідуальному порядку.

Умови замовлення і виконання пісень
1. Після оплати гостем вхідного квитка, гості автоматично беруть участь в «КараокеМарафоні».
2. Замовити виконання пісні гості можуть попередньо обравши бажану композицію.
3. У той момент, коли столик виконує пісню, ведучий підходить до наступного столика і в
діалозі з гостями з'ясовує, яку пісню виконуватиме наступний у черзі столик.
4. У залі гості співають строго по черзі. Виконання пісні без черги (Extra Song) можливо тільки
після замовлення і оплати даної позиції по «Crazy Menu».
5. Кількість позачергових пісень на стіл в одне коло – обмежене: 4(чотири).
6. Кожен стіл виконує по одній пісні. Якщо за столом 6(шість) та більше гостей (в неділю –
4(чотири)) - такий стіл виконує дві пісні. Право на виконання пісні можна передавати
іншому столу.
7. Якщо в момент виконання пісні за столом відсутні гості, черга автоматично переходить до
наступного столу. Гості можуть попросити помінятися чергою з іншим столом, із
погодження інших гостей залу (ведучий мусить оголосити це на весь зал для уникнення
питань і конфліктів).
8. Якщо приходять нові гості, вони співають в порядку черги, згідно нумерації столів, після
оплати вхідних квитків та отримання браслетів.

9. При бажанні гостя замовити позицію «Crazy Menu», відразу після сплати гостем зазначеної
суми, ведучий акцентує увагу гостей караоке на замовленні позиції, перериваючи якщо це
необхідно, чергу виконання пісень.
10. Наприкінці кожного кола «Караоке-Марафону» лунає 2-3(два-три) танцювальних трека на
розсуд ведучого або звукорежисера, або на замовлення гостя.

Гостям забороняється
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Вживати і поширювати наркотичні засоби.
Мати при собі вогнепальну або холодну зброю.
Нецензурно висловлюватися.
Відбирати мікрофони у інших гостей або ведучого.
Підходити до апаратури, торкатися до неї або самостійно її налаштовувати.
Бити посуд, псувати інвентар або майно закладу.
Проносити в ресторан і вживати свої напої та продукти харчування.
Спати в закладі.

Загальні положення
1. Менеджер залу, охорона або адміністрація караоке-ресторану «Mister Cat» залишає за
собою право відмовити в обслуговуванні гостю без пояснення причин.
2. Не допускаються гості молодше 18 років (без супроводу батьків), гості в стані наркотичного
або алкогольного сп'яніння і гості неохайного зовнішнього вигляду.
3. Якщо гості поводяться некоректно по відношенню до співробітників закладу або інших
гостей, порушують громадський порядок, адміністрація залишає за собою право відмовити
таким гостям в подальшому обслуговуванні, попередньо розрахувавши гостя за надані
послуги.

