
REGULAMIN PARKINGU NIESTRZEŻONEGO
CZEŚĆ A REGULAMINU

§ 1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem regulaminu jest określenie zasad korzystania z parkingu przy imprezie Illegal ZOne
Edition 1.

2.  Organizator zwany w dalszej treści Regulaminu Zarządzającym, świadczy na rzecz osób fizycznych i
prawnych, zwanych w dalszej treści Regulaminu Korzystającymi, usługi parkingowe polegające na
płatnym wynajmowaniu na czas określony, miejsc postojowych dla pojazdów mechanicznych
znajdujących się na wydzielonym parkingu niestrzeżonym.

4. W ramach niniejszej umowy, nie ciąży na Zarządzającym obowiązek sprawowania pieczy nad
pozostawionymi pojazdami i rzeczami ruchomymi w nim się znajdującymi bądź ich przechowywania.

Zarządzający nie odpowiada za pozostawione pojazdy.

5. Korzystający akceptuje warunki korzystania z parkingu i postanowienia niniejszego regulaminu i
wyraża zgodę na ich bezwzględne przestrzeganie, a w razie ich naruszenia upoważnia Zarządzającego
do zastosowania sankcji zastrzeżonych w Regulaminie.

§ 2
Prawa i obowiązki Zarządzającego

1. Za korzystanie z parkingu na zasadzie udostępnienia miejsca parkingowego, Zarządzający pobiera
opłaty zgodnie z cennikiem.

2. Zarządzający jest uprawniony do usunięcia pojazdu z terenu Parkingu i oddania go na parking
strzeżony, co nastąpi na koszt i ryzyko osoby naruszającej regulamin lub właściciela pojazdu,
znajdującego się na terenie Parkingu w przypadku:

- Zaparkowania pojazdu z naruszeniem wskazówek osób kierujących ruchem.

- Pozostawienia pojazdu w miejscu utrudniającym lub blokującym ruch na terenie Parkingu

- Zaparkowania pojazdu poza wyznaczonymi w tym celu miejscami parkingowymi, albo na więcej niż
jednym miejscu postojowym lub w miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych (bez ważnej
karty parkingowej)

- Pozostawienia pojazdu na Parkingu poza godzinami otwarcia
- Gdy pozostawienie pojazdu stanowić będzie zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia.

§ 3
Prawa i obowiązki Korzystającego

1.Parking otwarty będzie w godzinach 18.06.2022 - od 8.30 do 02.00 ( 19.06.2022)

19.06.2022 - od 8.30 do 24.00

Parking należy opuścić przed wyznaczonym czasem zamknięcia.

Zakup biletu upoważnia do parkowania w dniu ważności biletu - bilet nie jest dwudniowy.

2. Należy Przestrzegać ustalonych znaków drogowych i obowiązującego prawa o ruchu drogowym
pojazdów, a także wskazówek i poleceń obsługi parkingu.

3. Przestrzeganie ograniczenia prędkością nas terenie parkingu do 10 km/h

4. Parkowania wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.



5. Przestrzegania przepisów BHP i ppoż.

6. Zabezpieczenie we własnym zakresie pojazdu przed kradzieżą.

7. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności materialnej za wszelkie szkody wyrządzone przez nich w
czasie korzystania z parkingu.

8. Informowanie Zarządzającego o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach i niekorzystnych
zdarzeniach na parkingu.

9. Po ustawieniu pojazdu na miejscu parkingowym, Korzystający winien go unieruchomić, wyłączyć
zapłon i światła, zamknąć okna, drzwi i bagażnik, oraz wyłączyć pozostawione w pojeździe
urządzenia mogące zakłócać użytkowanie parkingu.

§ 4
Zakazy obowiązujące na Parkingu

1. Pozostawienie pojazdu poza miejscami postojowymi lub w sposób uniemożliwiający wyjazd lub
wjazd innym osobom korzystającym.

2. Pozostawienie pojazdu po godzinach zamknięcia parkingu.

3. Mycia i czyszczenia pojazdów samochodowych oraz dokonywania napraw.

4. Uzupełniania zbiorników paliwa z kanistrów i innych pojemników.

5. Pozostawiania pojazdów z włączonym silnikiem.

6. Pozostawiania w zaparkowanym pojeździe samochodowym jakichkolwiek wartościowych rzeczy
ruchomych.

7. W czasie postoju na miejscu parkingowym zabronione jest pozostawienie w pojeździe dzieci oraz
zwierząt.

8. Prowadzenia działalności gospodarczej, reklamowania lub agitowania bez zgody Zarządzającego

9. Przestrzegać zakazu palenia tytoniu i używania otwartego ognia.
10. Prowadzenia ankiet lub działalności podobnej

11. Prowadzenie handlu obwoźnego lub innej działalności podobnej, w szczególności oferowanie
usług lub rzeczy do sprzedaży.

12. Uprawiania sportu.

13. Przestrzegać bezwzględnego zakazu wjazdu pojazdów:

- przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz podobne materiały i substancje
mogące stworzyć zagrożenie dla osób i mienia

- z nieszczelnym układem paliwowym/hamulcowym itp.

- masie całkowitej przekraczającej 3,5 t (nie dotyczy krótkotrwałych dostaw)

- z naczepami i przyczepami (nie dotyczy krótkotrwałych dostaw)

§ 5
Wyłączenie odpowiedzialności materialnej  Zarządzającego oraz szczegółowej zasady korzystania z

Parkingu

1. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku: siły wyższej,
żywiołów, kradzieży (włamania, rozboju itp.) rabunku, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów
znajdujących się na terenie Parkingu, jak również kradzieży bądź zniszczeń rzeczy w nich
pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie.

2. Wyłącza się odpowiedzialność Zarządzającego z tytułu szkód komunikacyjnych parkingowych,
dotyczących pojazdów i osób korzystających z Parkingu.



3.Korzystający, oraz osoby mu towarzyszące, ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody
spowodowane Zarządzającemu,  a także osobom trzecim, przez pojazd lub powstałe w związku z
korzystaniem z miejsca parkingowego, w szczególności z tytułu zanieczyszczenia powierzchni
parkingu, na skutek wycieku płynów z pojazdu (wyciek oleju, płynu hamulcowego, płynu chłodniczego
itp.).

4. W przypadku naruszenia przez Korzystającego postanowień niniejszego Regulaminu, Zarządzający
może zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego  z Regulaminem w tym również
do usunięcia pojazdu na koszt i ryzyko Korzystającego. Korzystający ponosi również koszty
przechowywania pojazdu do czasu jego odbioru.
5. Parking jest obiektem tymczasowym, nieutwardzonym - zarządzający nie odpowiada za zakopanie
lub  ugrzęźnięcie pojazdu oraz za szkody powstałe w wyniku poruszania się po nieutwardzonym
terenie.

Niniejszy regulamin obowiązuje w dniach od 18.06.2022 do 19.06.2022.


