
REGULAMIN PARKINGU 

PRZY PŁYWALNI KRYTEJ BŁĘKITNA FALA 

w SANDOMIERZU Ul. ZIELNA7,  Tel. 790 780 962 

§1 

1. Regulamin parkingu określa szczególne warunki korzystania z miejsc postojowych 
zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu. 

2. Każdy wjeżdżający na teren parkingu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego 
„Regulaminu” i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień. 

§2 

1.  Parking jest monitorowany niestrzeżony, wszelkie ryzyko wynikające  
z uszkodzenia bądź utraty pojazdu znajdującego się na miejscu postojowym, jak 
również utraty przedmiotów pozostawionych w pojeździe ponosi Zleceniodawca. 

2. Parking jest czynny przez wszystkie dni w roku. Przyjazd i wyjazd pojazdów 
odbywa się w godzinach od 19:00 do 7:00  pojazdu osobowego o masie  
do 3,5 tony. 

§3 

1. Wjeżdżając na teren Parkingu należy obowiązkowo: 
a) Zatrzymać się przy pracowniku obsługi, 
b) Pracownik obsługi osobiście wskaże miejsce parkowania, 
2. Podczas wykonywania pojazdem manewrów na terenie Parkingu, Zleceniodawca 

zobowiązany jest: 
a) Zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością nie większą  

niż 5 km/h, 
b) Stosować się do przepisów Prawa o ruchu drogowym, 
c) Podporządkować się poleceniom obsługi Parkingu, oraz służb odpowiedzialnych 

za bezpieczeństwo w zakresie ruchu i postoju. 
3. Wszelkie uszkodzenia pojazdów podczas manewrowania należy natychmiast 

zgłaszać obsłudze Parkingu. 
4. Zabrania się Zleceniodawcy zastawiania miejsca parkingowego pachołkami, 

blokadami wjazdu itp. w godzinach 7.00 – 19.00 

 

 



 

§4 

1. Zleceniodawca nie może rościć pretensji do zwrotu należności  
od Wynajmującego w przypadku wcześniejszej rezygnacji z miejsca postojowego. 

§5 

1. Opuszczając teren Parkingu Zleceniodawca zobowiązany jest: 
a) Zatrzymać pojazd przy pracowniku obsługi Parkingu, 
b) Uzyskać zgodę pracownika na wjazd. 

§6 

1. Korzystającym z Parkingu zabrania się: 
a) wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu, 
b) zaśmiecania terenu, 
c) ustawiania pojazdów niezgodnie z oznakowaniem pionowym na terenie 

Parkingu, 
d) pozostawiania pojazdu na ciągach komunikacyjnych, drogach pożarowych oraz 

przejściach dla pieszych, 
e) pozostawiania pojazdu na miejscu Parkingowym po godzinach wyznaczonych  

w §2 pkt. 3 
2. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody 

wyrządzone Zleceniobiorcy, bądź innym Zleceniobiorcom w związku  
z pozostawieniem pojazdu na terenie Parkingu. 

§8 

1. O każdym przypadku nie przestrzegania przez Zleceniobiorcy postanowień 
Regulaminu Parkingu spełniającym znamiona czynu zabronionego Zleceniobiorca 
zawiadomi właściwe organy ścigania. 

2. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie na skutek poleceń Policji, Państwowej 
Straży Pożarnej, Straży Miejskiej lub służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 
na Parkingu. 


