Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2015
z dn. 16.10.2015r.

REGULAMIN
PŁATNEGO PARKINGU NIESTRZEŻONEGO
1. Teren parkingu stanowi plac zlokalizowany przy ul gen. de Gaulle’a 17,
którego użytkownikiem wieczystym pozostaje Dom Muzyki i Tańca (dalej
DMiT).
2. Poprzez wjazd na parking i uregulowanie opłaty parkingowej dochodzi
do zawarcia umowy na odpłatne korzystanie z miejsca postojowego, na czas
trwania imprezy artystycznej. Pozostawienie pojazdu na parkingu nie ma
znamion zawarcia umowy przechowania, w znaczeniu nadanym jej przez
art. 835 i nast. Kodeksu Cywilnego. Posiadacz pojazdu zostawiając pojazd
na parkingu najmuje jedynie wskazane przez obsługę miejsce postojowe.
3. W widocznym miejscu przy wjeździe na teren parkingu znajduje się tablica
informująca o wjeździe na teren płatnego parkingu niestrzeżonego.
4. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę
na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego ścisłego
przestrzegania. W przypadku braku akceptacji warunków korzystania
z parkingu, użytkownik pojazdu zobowiązany jest do powstrzymania się
od wjazdu na parking, a w razie wjazdu na jego teren – do natychmiastowego
jego opuszczenia.
5. Parking jest płatny, a opłata pobierana jest jednorazowo przy wjeździe
na parking przez obsługę parkingu w dniach organizacji imprez artystycznych.
Dokonanie opłaty potwierdzane jest otrzymaniem biletu (paragonu),
który powinien zostać umieszczony w pojeździe w widocznym miejscu.
6. Opłata za korzystanie z parkingu zależna jest od typu pojazdu i kształtuje się
następująco:
• samochód osobowy, motocykl - 10,00 zł.
• bus - 20,00 zł.
• autobus - 50,00 zł.
7. W ramach opłaty parkingowej użytkownik zobowiązany jest do zajęcia
miejsca postojowego wskazanego przez obsługę parkingu.
8. Parking nie jest strzeżony. DMiT nie ponosi odpowiedzialności za utratę
lub uszkodzenie znajdujących się na terenie parkingu pojazdów, jak również
nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie parkingu, zarówno
znajdujące się w tych pojazdach, jak też poza nimi.

9. Parking jest strefą ruchu i na jego terenie obowiązują przepisy ustawy prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz maksymalna
prędkość poruszania się pojazdów 10 km/h.
10. Osoba korzystająca z parkingu zobowiązana jest do przestrzegania znaków
drogowych pionowych i poziomych oraz stosowania się do nakazów obsługi
parkingu.
11. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na parking pojazdów innych niż
przeznaczone do przewozu osób, w szczególności przewożących materiały
niebezpieczne, łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz podobnego rodzaju.
Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody na osobie i mieniu wynikłe
w związku ze złamaniem powyższego zakazu.
12. Na terenie parkingu, drogach wewnętrznych oraz wjazdowych i wyjazdowych
na parking zabronione jest:
• naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu, jak również wymiana lub
uzupełnianie płynów eksploatacyjnych;
• parkowanie na drodze dojazdowej w sposób utrudniający korzystanie
z parkingu innym użytkownikom,
• poruszanie się pojazdem po terenie parkingu w celu innym niż dojazd
do miejsca postoju lub wyjazd z parkingu,
• prowadzenie handlu oraz innych czynności usługowych lub komercyjnych
bez zgody DMiT.
13. Użytkownicy parkingu zobowiązani są do:
• zachowania czystości na terenie parkingu,
• przestrzegania przepisów ppoż. i sanitarnych,
• podporządkowania się poleceniom obsługi parkingu.
14. W przypadku niezgodnego z Regulaminem zaparkowania pojazdu, jeżeli
ma to bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób lub mienia, użytkownik
wyraża zgodę na odholowanie pojazdu przez odpowiednie służby na koszt
i ryzyko użytkownika.
15. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone DMiT
lub osobom trzecim na terenie parkingu lub wokół parkingu na zasadach
ogólnych Kodeksu Cywilnego.
16. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania parkingu należy
zgłaszać do administracji DMiT tel. 32/271-56-41 wew. 42,
e-mail organizacja@dmit.com.pl
17. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 16 października 2015 r.

