REGULAMIN PARKINGU NIESTRZEŻONEGO
Parking AKS Beskid, ul. Dąbrowskiego

I. Postanowienia ogólne:
1. Teren parkingu stanowi integralną część AKS Beskid.
2. Poprzez wjazd na teren parkingu dochodzi do zawarcia umowy na korzystanie z miejsca
postojowego.
3. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na parking wyraża zgodę na warunki niniejszego
Regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
4. Parking jest niestrzeżony, bezpłatny.
II. Zasady użytkowania parkingu:
1. AKS Beskid oraz Organizator imprezy (Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie)
nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdującego się na terenie parkingu
pojazdu mechanicznego, jak również za rzeczy pozostawione w pojeździe.
2. Parking jest czynny: 2 września 2017 r. w godzinach:17.00 - 1.00;
3 września 2017 r.w godzinach 10.00 - 23.00
3. Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały
niebezpieczne w szczególności łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne, jeżeli znajdujący się
w nich niebezpieczny materiał nie jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych obowiązują przepisy ustawy prawa
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. nr 108 poz. 908) z późniejszymi zmianami. Maksymalna
prędkość poruszania się pojazdów: 10 km/h.
5. Kierowca pojazdu korzystający z parkingu zobowiązany jest do przestrzegania znaków
drogowych pionowych i poziomych, poleceń obsługi parkingu oraz innych osób posiadających
uprawnienia w tym zakresie.
6. Nie wolno parkować pojazdu:
a) na drogach dojazdowych oraz drogach włączania się do ruchu,
b) na innych drogach odpowiednio oznakowanych znakiem zakazu postoju lub znakami
poziomymi,
c) w miejscach wydzielonych i oznakowanych za wyjątkiem pojazdów do tego upoważnionych,
d) w miejscach, w których parkowanie samochodu może powodować zagrożenie dla ruchu
pojazdów, osób lub mienia.
7. Na miejscach parkingowych zabronione jest naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu,
wymiana płynów chłodzących, paliwa lub oleju jak również zanieczyszczanie parkingu.
8. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone zarządzającemu oraz osobom
trzecim na terenie parkingu.
9. W przypadku nie dostosowania się do zasad korzystania z parkingu określonych niniejszym
Regulaminem pojazdy będą unieruchomione. Powtarzanie się nie przestrzegania przepisów
przez kierowcę spowoduje zawiadomienie funkcjonariusza Policji celem podjęcia czynności
służbowych.
10. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania parkingu oraz uszkodzenia pojazdu
należy natychmiast zgłaszać Organizatorowi imprezy.

