REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKINGU
PRZY HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ
ul. LUBELSKA 59
24-100 Puławy
Zasady korzystania z parkingu:
§1
1. Administratorem parkingu przy Hali Widowiskowo-Sportowej (zwanego dalej
„Parkingiem”), jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Puławach, ul. HaukeBosaka 1 (zwany dalej „Administratorem parkingu”).
2. Parking jest niestrzeżony.
3. Do zasad ruchu pojazdów na terenie Parkingu stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy
z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (t.j Dz.U. z 2012r., poz. 1137 z późn
zm.). Na terenie parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h.
4. Na terenie Parkingu pojazdy należy parkować wyłącznie na wyznaczonych miejscach
parkingowych, z wyjątkiem miejsc zarezerwowanych. W przypadku niezastosowania się do
powyższego zapisu Zarządcy Parkingu przysługuje prawo odholowania lub przestawienia
pojazdu na koszt i ryzyko Użytkownika Parkingu.
5. Komunikacja z terenem Parkingu możliwa jest wyłącznie poprzez wyznaczone drogi.
Poprzez wyznaczone drogi rozumie się trzy bramy wjazdowe zabezpieczone szlabanami.
Drogi komunikacyjne dotyczą wszystkich uczestników ruchu.
6. Na Parkingu wyznaczonych jest:
 305 miejsc dla samochodów osobowych,
 20 miejsc dla VIP,
 12 miejsc dla osób niepełnosprawnych,
 5 miejsc dla autokarów.
7. Pojazd pozostawiony na Parkingu powinien być należycie zabezpieczony przed
samoczynnym (mechanicznym) przemieszczeniem, zapaleniem i uszkodzeniem jak również
przed dostępem do wnętrza przez osoby nieupoważnione. Ryzyko skutków
niezabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia pojazdu ponosi Użytkownik Parkingu.
8. Użytkownicy Parkingu zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu jak
również poleceń służby porządkowej Parkingu lub innych osób uprawnionych przez
Zarządcę Parkingu.
9. Poruszanie się na terenie Parkingu wiążę się z akceptacją regulaminu.
10. Na terenie Parkingu zabronione jest:
a) mycie, odkurzanie i tankowanie pojazdów, wymiana płynów chłodzących, paliwa lub oleju
oraz wykonywanie innych podobnych czynności. W przypadku awarii pojazdu, fakt ten
należy niezwłocznie zgłosić służbie porządkowej Parkingu,
b) zatrzymywanie i parkowanie pojazdów w miejscach innych niż miejsca do tego wyznaczone,
c) zanieczyszczanie i zaśmiecanie Parkingu,
d) pozostawianie dzieci bez opieki,
e) pozostawienie w zaparkowanych na terenie Parkingu pojazdach bez opieki osób, które nie
mają możliwości samodzielnego wydostania się z pojazdu lub których wydostanie się
z pojazdu jest lub mogłyby być znacznie utrudnione, także zwierząt,
f) Prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej, bez uprzedniej zgody Zarządcy
Parkingu, wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Użytkownik Parkingu
zobowiązany jest, porządkowej Parkingu lub na każde wezwanie służby innych osób
uprawnionych przez Zarządcę Parkingu, do przedstawienia dokumentu poświadczającego
powyższą zgodę.
11. Osoby upoważnione przez Zarządcę Parkingu uprawnione są do:

a) nakazania
Użytkownikowi Parkingu naruszającemu postanowienia Regulaminu lub
z innych ważnych powodów związanych z naglącą koniecznością lub względami
bezpieczeństwa, opuszczenia Parkingu. W przypadku niezastosowania się do powyższego
nakazu, Administrator Parkingu uprawniony jest do usunięcia pojazdu z Parkingu, na koszt i
ryzyko Użytkownika Parkingu,
b) wydawania poleceń i kierowania ruchem pojazdów i pieszych,
c) podjęcia środków koniecznych do usunięcia zagrożenia życia lub zdrowia osoby lub
zwierzęcia przebywających w pojeździe.
12. W przypadku nieuzgodnionego ze służbą porządkową Parkingu lub innymi osobami
uprawnionymi przez Administratora Parkingu pozostawienia pojazdu przez Użytkownika
Parkingu po skończeniu imprezy, Administratora Parkingu uprawniony jest do zmiany
miejsca zaparkowania pojazdu lub do usunięcia pojazdu z Parkingu, na koszt i ryzyko
Użytkownika Parkingu.
§2
1. Administrator Parkingu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pojazd, pozostawione
w nim przedmioty oraz przedmioty pozostawione na terenie Parkingu, z wyjątkiem szkody
będącej następstwem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Administratora Parkingu.
W szczególności Administrator Parkingu nie odpowiada za kradzież pojazdu lub
przedmiotów pozostawionych na terenie Parkingu.
2. W granicach określonych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, Użytkownik
Parkingu ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone
Administratorowi Parkingu w związku z korzystaniem z Parkingu niezgodnie z jego
przeznaczeniem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3. Administrator Parkingu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich
w związku z działaniami lub zaniechaniami Użytkownika Parkingu. W przypadku
zgłoszenia względem Administratora Parkingu jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu,
Użytkownik Parkingu zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane z tymi
roszczeniami oraz szkody poniesionej przez Administratora Parkingu.
4. Wszelkie zaobserwowane nieprawidłowości lub zagrożenia należy niezwłocznie zgłaszać
osobom upoważnionym przez Zarządcę Parkingu.
§3
1. Osoby zakłócające porządek i nie przestrzegające regulaminu będą usuwane z terenu
Obiektu.
2. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie
zniszczeń zostanie za nią obciążona materialnie.
3. W stosunku do osób, które nie przestrzegają niniejszego Regulaminu obsługa i służby
porządkowe mogą zastosować następujące środki:
a) zwrócić publicznie uwagę i wezwać do zachowania porządku,
b) wyprowadzić z Obiektu i jego terenu,
c) przekazać Policji osoby zakłócające porządek publiczny.
4. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach zastrzega sobie prawo do zmiany
niniejszego Regulaminu w każdym czasie poprzez zamieszczenie informacji o zmienia na
stronie internetowej i udostępnienie zmian na terenie Obiektu.
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