
REGULAMIN PARKINGU
Stadionu Miejskiego W Tychach

1. Parking jest płatny, niestrzeżony. Zarządca parkingu nie przyjmuje pozostawionych

na nim pojazdów ani pozostawionych w nich przedmiotów na przechowanie oraz nie

ponosi żadnej odpowiedzialności za pojazd lub przedmioty w nim pozostawione, w tym

nie odpowiada za ich kradzież, bez względu na to, czy z tytułu korzystania z parkingu

poniesione zostały opłaty, czy korzystanie takie odbywało się nieodpłatnie.

2. Parking jest czynny w godzinach 07:00 – 24:00 , 7 dni w tygodniu.

3. Wjazd na teren Stadionu Miejskiego odbywa się przez Bramy od ul. Edukacji.

4. Parking przeznaczony jest dla pojazdów osobowych i dostawczych.

5. Na terenie parkingu obowiązują przepisy ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.

6. Na terenie parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 km/h.

7. Korzystający z parkingu zobowiązani są do przestrzegania wszelkich poleceń obsługi

(ochrony) parkingu.

8. Każdy użytkownik parkingu ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody wyrządzone

na terenie parkingu zarówno wobec siebie i swojego pojazdu, jak i Zarządcy oraz wobec

osób trzecich.

9. Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest: palenie i używanie otwartego ognia;

magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie;

tankowanie

z włączonym silnikiem; parkowanie pojazdu z nieszczelnym wlewem paliwa.

10. Pojazd pozostawiony na parkingu powinien być należycie zabezpieczony przed

samoczynnym przemieszczeniem, zapaleniem i uszkodzeniem. Ryzyko skutków ponosi

użytkownik parkingu.

11. Zaparkowany samochód powinien mieć szczelnie zamknięte okna aby dostęp

do wnętrza był niemożliwy.

12. Na miejscach parkingowych, drogach wewnętrznych oraz rampach wjazdowych

i wyjazdowych zabronione jest naprawianie, mycie, odkurzanie pojazdów, wymiana

płynów chłodzących, paliwa lub oleju oraz inne podobne czynności. W przypadku awarii

pojazdu, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić obsłudze (ochronie) parkingu.

13. Czas wynikający z przebywania pojazdu na parkingu z takich przyczyn jak awaria,

kontrola policyjna, nie jest podstawą do umniejszenia opłaty o ten czas.

14. Na terenie parkingu mogą być wyznaczone zastrzeżone miejsca postojowe, tylko

dla upoważnionych.

15. Pojazdy wolno stawiać tylko na wyznaczonych w tym celu miejscach postojowych,

z wyjątkiem miejsc zarezerwowanych. W przypadku niezastosowania



się do powyższego przepisu lub w przypadku zaistnienia nagłego zagrożenia Zarządca

jest upoważniony do odholowania pojazdu lub przestawienia na koszt kierowcy.

16. Każdy użytkownik parkingu zobowiązany jest do usunięcia pojazdu z parkingu

najpóźniej do godziny 09:00 dnia następnego. W przypadku niezastosowania

się do powyższego przepisu lub w przypadku zaistnienia nagłego zagrożenia Zarządca

jest upoważniony do odholowania pojazdu lub przestawienia na koszt kierowcy.

17. Opłata manipulacyjna za powyższe czynności wynosi 150,00 PLN + koszt holowania

lub przestawiania.

18. Zabronione jest zanieczyszczanie parkingu, w szczególności pozostawianie śmieci poza

przeznaczonymi do tego koszami.

19. Zabronione jest pozostawianie zwierząt w zaparkowanych na terenie parkingu

pojazdach.

20. Wszelkie spostrzeżenia dotyczące zaobserwowanych nieprawidłowości lub zdarzeń

należy natychmiast zgłaszać ochronie parkingu.

Tychy, dnia ………………………………………..

-----------------------------------------------

Zarząd Tyski Sport S.A.


