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REGULAMIN PARKINGU GOSiR JEDLICZE

I. Postanowienia ogólne:

1.  Teren parkingu stanowi integralną część kompleksu sportowo-rekreacyjnego Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu.

2.  Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego 
jego przestrzegania.

3.  Parking jest  bezpłatny i niestrzeżony.

II. Zasady użytkowania parkingu:

1.  Ośrodek 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 sięw tych pojazdach, jak też poza nimi.

2.  Parking jest czynny w dniach i godzinach otwarcia Ośrodka.

3.  Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na parking pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, w szczególności: łatwopalne, żrące, 
wybuchowe oraz podobnego rodzaju materiały, jeżeli materiały te nie zostały zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niezależnie 
od zastosowanego zabezpieczenia,każdy posiadacz pojazdu, w tym pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne odpowiada za wszelkie 
szkody na osobie i mieniu wynikłe dla jakiegokolwiek podmiotu w związku z wjazdem tego pojazdu na teren parkingu.

4.  Parking jest strefą ruchu. Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych obowiązują przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.
U. z 2012 r. poz. 1137) z późniejszymi zmianami oraz maksymalna prędkość poruszania się pojazdów 10 km/h.

5.  Osoba korzystająca z parkingu zobowiązana jest do przestrzegania znaków drogowych pionowych i poziomych oraz stosowania się do 
nakazów obsługi  Ośrodka oraz innych osób posiadających uprawnienia w tym zakresie.

6. W czasie parkowania kierowca jest obowiązany zwrócić szczególną uwagę na  pojazdy sąsiedzkie.

7.  Na terenie parkingu, drogach wewnętrznych oraz wjazdowych na parking i wyjazdowych z parkingu zabronione jest:

a. naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu, jak również wymiana lub uzupełnianie płynów eksploatacyjnych, w szczególności takich jak 
płyny chłodzące, paliwa lub oleje,

b. parkowanie na drodze dojazdowej lub w sposób utrudniający korzystanie z parkingu innym użytkownikom,

c. poruszanie się pojazdem po terenie parkingu w celu innym niż dojazd do miejsca postoju lub wyjazd z parkingu,

8.  Użytkownicy parkingu zobowiązani są do:

a. zachowania na terenie parkingu czystości,

b. przestrzegania przepisów ppoż. i sanitarnych,

c. podporządkowania się poleceniom pracowników obsługi   Ośrodka oraz innych osób posiadających uprawnienia w tym zakresie.

III. Postanowienia końcowe:

1. W przypadku niezgodnego z Regulaminem zaparkowania pojazdu oraz  pozostawienia pojazdu na parkingu poza godzinami jego otwarcia, 
jeżeli ma to bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób lub mienia, użytkownik parkingu wyraża zgodę na odholowanie pojazdu w wybrane 
przez Ośrodek miejsce. Odholowanie pojazdu nastąpi na koszt i ryzyko użytkownika parkingu.

2.  Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Ośrodkowi oraz osobom trzecimna terenie parkingu lub wokół parkingu na 
zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

3.  Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania parkingu należy zgłaszać w biurze Ośrodka lub  telefonicznie pod numerem 13  43 
814 30 lub na adres e-mail: biuro@gosir-jedlicze.pl

4.  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11 maja 2018 r.

Dyrektor

GOSiR Jedlicze

http://www.gosir-jedlicze.pl/

