Regulamin płatnych stref parkingowych
w dniu 15 września 2018 roku
1.

Parkingi na terenie Parku Śląskiego są płatne, lecz niestrzeżone. Prosimy
o niepozostawianie cennych przedmiotów w pojazdach oraz o właściwe
zamknięcie samochodów.

2.

Wjazd do Strefy Parkingowej możliwy jest tylko i wyłączenie za okazaniem
ważnego biletu parkingowego.

3.

Wjazd do Strefy Parkingowej możliwy w dniu 15 września 2018 roku od
godziny 11:00 do 20:30.

4.

Możliwość skorzystania z miejsc parkingowych na terenie Parku Śląskiego
w Strefach Parkingowych o numerach P8, P10, P11, P12
w dniu imprezy dotyczy, tylko i wyłącznie pojazdów do 3,5 t DMC oraz
zarejestrowanych do przewożenia maksymalnie 7 osób. Próba wjazdu
pojazdem, który wykracza poza w/w limity powoduje utratę ważności
biletu parkingowego bez możliwości wjazdu do strefy parkingowej oraz
utratę możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów zakupu
biletu.

5.

Możliwość skorzystania z miejsc parkingowych na terenie Parku Śląskiego
w Strefie Parkingowej P13 w dniu imprezy dotyczy, tylko i wyłącznie
pojazdów powyżej 3,5 t DMC (Autobusy, Busy). Próba wjazdu pojazdem,
który nie spełnia w/w limitów powoduje utratę ważności biletu
parkingowego bez możliwości wjazdu do strefy parkingowej oraz utratę
możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów zakupu biletu.

6.

Bilety parkingowe wykupywane są na konkretne Strefy Parkingowe.
Po wykupieniu biletu należy kierować się do właściwych wjazdów do Stref
Parkingowych, zgodnie z mapą załączoną do biletu i zamieszczonymi na
mapie współrzędnymi GPS poszczególnych wjazdów. Nie ma możliwości
przemieszczania się między strefami wewnątrz terenu Parku Śląskiego

7.

Prosimy o wydruk biletów parkingowych, gdyż w sytuacji dużego natężenia
ruchu w okolicach dojazdu to Stref Parkingowych, konieczne może być
okazanie go służbą Policji kierującej ruchem na drogach dojazdowych do
stref parkingowych, czyli jeszcze przed wjazdem do Strefy Parkingowej
i miejsca skanowania biletu parkingowego.

8.

Prosimy o bezwzględne słuchanie poleceń służb parkingowych oraz służb
ochrony odpowiedzialnych za kierowanie pojazdów na miejsca parkingowe
w strefie parkingowej.

Regulamin płatnych stref parkingowych
w dniu 15 września 2018 roku
9.

Sugerujemy wcześniejszy przyjazd do stref parkingowych.

