Regulamin parkingu
niestrzeżonego
§1
1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki korzystania z miejsc
postojowych na parkingu zlokalizowanym w Świeradowie Zdroju przy ulicy Strażackiej
prowadzonego przez SKI&SUN Sp. z o.o. Sp. k.
2. Użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki
niniejszego „Regulaminu” i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego
postanowień.
3. W widocznym miejscu przy wjeździe na teren parkingu znajduje się tablica
informacyjna, określająca warunki korzystania z parkingu.
§2
1. Parking jest parkingiem niestrzeżonym bezpłatnym w czasie trwania sezonu
zimowego ( od 01.12.2016 do 31.03.2017 ) dla klientów SKI&SUN sp. z o.o. Sp.K.
(dalej również jako: parking) w godzinach od 8:00 do 23:00.
2. Pozostawienie pojazdu po godzinie 23:00 w sezonie zimowym skutkować będzie
naliczeniem dodatkowej opłaty .
3. Pozostawienie pojazdu przez osobę niebędącą klientem SKI&SUN wiąże się z
koniecznością uiszczenia opłaty w kwocie 30 zł/dzień.
4. Wjazd/Wyjazd na parking przez bramę wjazdową /wyjazdową odbywa się bez
konieczności pobierania biletu wjazdowego/wyjazdowego.
§3
1. Parking jest niestrzeżony i SKI&SUN nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia,
utratę lub zniszczenia pojazdu pozostawionego na jego terenie, jak również za
uszkodzenia, utratę lub uszkodzenia rzeczy pozostawionych w pojeździe przez
użytkowników
2. SKI&SUN nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu osób
korzystających z terenu parkingu, wyrządzone przez inne osoby, a także
spowodowane działaniem siły wyższej (tj. zdarzenia, którego w chwili wjazdu na
parking nie można było przewidzieć).
3. W sezonie zimowym SKI&SUN apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w
związku możliwością występowania miejscowych oblodzeń i innych utrudnień na
terenie parkingu.

§4
1. Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych, obowiązują przepisy
ustawy prawo o ruchu drogowym oraz maksymalna prędkość poruszania się pojazdów
to 10 km/h.
2. Użytkownik parkingu zobowiązany jest do przestrzegania znaków drogowych
pionowych i poziomych oraz stosowania się do nakazów obsługi parkingu, innych
osób zatrudnionych w SKI&SUN.
3. Parking jest monitorowany w sposób ciągły w celu sprawdzenia przestrzegania
postanowień Regulaminu przez użytkowników parkingu, w szczególności na potrzeby
weryfikacji sposobu korzystania z parkingu, jak również w celu sprawowania dozoru.

Nagrania z kamer mogą być podstawą do wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do
użytkowników parkingu, którzy nie stosują się do postanowień Regulaminu.
4. W czasie parkowania użytkownik parkingu jest obowiązany zwrócić szczególną
uwagę na pojazdy sąsiednie i ustawić pojazd w wyznaczonych do tego miejscach.
5. Użytkownicy parkingu zobowiązani są do:
a. zachowania na terenie parkingu czystości,
b. przestrzeganie przepisów ppoż. i sanitarnych,
c. podporządkowania się poleceniom pracowników SKI& SUN odpowiadających za
bezpieczeństwo i porządek.
6. Użytkownik parkingu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone SKI&SUN lub
osobom trzecim na terenie parkingu lub wokół parkingu na zasadach ogólnych
Kodeksu cywilnego.
§5
1. Na terenie parkingu zabrania się:
a) wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu
b) pozostawiania samochodu z pracującym silnikiem
c) pozostawiania w samochodzie zwierząt bez opieki
d) pozostawiania na parkingu dzieci bez opieki
e) zaśmiecania terenu parkingu
f) ustawiania pojazdów poza wyznaczonymi miejscami postojowymi i niezgodnie z
oznakowaniem pionowym i poziomym
g) pozostawiania pojazdów w ciągach komunikacyjnych
h) poruszania się pojazdem po terenie parkingu w celu innym niż dojazd do miejsca
postoju oraz wyjazd z parkingu
§6
1. Regulamin wchodzi w życie 1.12.2016

