Regulamin parkingu zlokalizowanego w Centrum Sportów Konnych Odporyszów, ul. Lipowa 10,
33-240 Odporyszów
§1
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z parkingu niestrzeżonego (zwanego dalej
Parkingiem) będącego integralną częścią Centrum Sportów Konnych Odporyszów, ul. Lipowa 10, 33240 Odporyszów (zwanym także Ośrodkiem)
§2
1.Właścicielem Parkingu jest Centrum Sportów Konnych Odporyszów, ul. Lipowa 10, 33-240
Odporyszów będącego jednostką organizacyjną Stowarzyszenia Siemacha z siedzibą w Krakowie
2.Użytkownikiem parkingu jest osoba fizyczna będąca posiadaczem pojazdu (samoistnym lub
zależnym) korzystania z Parkingu.
§3
1.Poprzez wjazd na teren Parkingu dochodzi do zawarcia umowy na odpłatne korzystanie
z miejsca postojowego na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz stosownych zapisach
zawartych w umowie najmu pokoju gościnnego lub domku letniskowego na terenie Ośrodka.
2.Należność z tytułu korzystania z Parkingu wynosi 50 zł za każdą rozpoczętą dobę, z tym
zastrzeżeniem, że w wypadku korzystania z Parkingu przez najemcę pokoju gościnnego lub domku
letniskowego w Ośrodku, należność z tytułu korzystania jest wliczona w czynsz wynajmu pokoju
gościnnego lub domku letniskowego.
§4
Parking czynny jest codziennie 24/h.
§5
Użytkownik Parkingu poprzez rozpoczęcie korzystania z Parkingu wyraża zgodę na warunki
niniejszego „Regulaminu” i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania ich postanowień.
§6
Użytkownik Parkingu zobowiązuje się do zamknięcia pojazdu oraz odpowiedniego zabezpieczenia jego
zawartości.
§7
Użytkownik Parkingu zobowiązany jest do nie pozostawiania dokumentów, przedmiotów
wartościowych oraz środków pieniężnych i innych na widoku w pojeździe.
§8
Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych, obowiązuje maksymalna prędkość
poruszania się pojazdów do 20 km/h.
§9
Miejsca parkingowe są odpowiednio oznakowane.
§10
Zakazane jest parkowanie pojazdów na miejscach parkingowych przeznaczonych dla osób
niepełnosprawnych innym osobom, niż użytkownikom pojazdów posiadających ważną kartę
parkingową, o której mowa w art. 8 ust.3 ustawy –Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005, Nr 108,

poz.908 ze zm.), umieszczoną w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu.
§11
W czasie parkowania należy zachować szczególną ostrożność, należy stosować się do przepisów
powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności do przepisów ustawy –Prawo o ruchu
drogowym ( Dz. U. z 2005, Nr 108, poz.908 ze zm.), a w szczególności należy zwrócić uwagę na
pojazdy sąsiednie i ustawiać pojazd w wyznaczonych miejscach.
§12
Użytkownik parkingu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone właścicielowi Parkingu oraz osobom
trzecim na Parkingu.
§13
1.Właściciel Parkingu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku
działania siły wyższej, kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie
Parkingu, jak również rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie.
2.Wyłącza się odpowiedzialność Właściciela Parkingu z tytułu szkód komunikacyjnych dotyczących
pojazdów i osób korzystających z Parkingu spowodowanych działaniem Użytkowników Parkingu bądź
osób trzecich.
§14
1.W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu Właściciel
Parkingu może rozwiązać umowę najmu miejsca parkingowego bez wypowiedzenia w trybie
natychmiastowym oraz zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z
regulaminem, w tym również poprzez usunięcie pojazdu z Parkingu.
2.W przypadkach określonych w ust. 1 Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów
związanych z usunięciem pojazdu z Parkingu oraz jego zabezpieczeniem i przechowaniem do czasu
odbioru pojazdu przez Użytkownika.
3.Dodatkowo Właściciel Parkingu upoważniony jest do usunięcia pojazdu z parkingu w razie
zaistnienie nagłego i uzasadnionego zagrożenia.

