Regulamin Parkingu Płatnego Niestrzeżonego - zorganizowanego na
potrzeby Imprezy przeprowadzanej pod nazwą XXIV Ogólnopolski
Festiwal Muzyki Tanecznej w dniu 27 lipca 2019 r. w Olsztynie
§1.
Ogólne Warunki
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Postanowienia niniejszego regulaminu określają warunki korzystania z
Parkingu zorganizowanego na potrzeby XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu
Muzyki Tanecznej, zwanego dalej Imprezą, odbywającego się w Olsztynie w
dniu 27 lipca 2019 roku.
Parking zorganizowany przy ul. Sielskiej 34 na terenie Lotniska OlsztynDajtki, oraz jego teren (dalej jako „Parking”) pozostają do dyspozycji oraz są
zarządzane przez Organizatora Imprezy - w trakcie jego operowania, spółkę World
Media Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03812) przy ul. Kamionkowskiej 41, lok. 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000622525,
posługującą się numerem NIP 1132911785 (Zarząd Parkingu/Organizator).
Poprzez wjazd na teren Parkingu użytkownik pojazdu zawiera z Zarządcą
Parkingu odpłatną umowę najmu miejsca parkingowego, dostępnego na Parkingu,
na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie. Przedmiotowa umowa ulega
zakończeniu z chwilą wyjazdu z Parkingu.
Dowodem zawarcia przedmiotowej umowy jest bilet parkingowy, wydany
przez pracownika obsługi Parkingu.
Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren Parkingu wyraża zgodę na
warunki niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego
postanowień.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione w
pojazdach zaparkowanych na terenie Parkingu, w tym za jego kradzież,
uszkodzenie, czy zniszczenie, jak również za kradzież, zniszczenie czy
uszkodzenie pojazdów pozostawionych na Parkingu, w tym ich wyposażenia.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu osób
korzystających z terenu Parkingu, wyrządzone przez inne osoby, a także
spowodowane działaniem siły wyższej – z zastrzeżeniem postanowień p. 7 w
niniejszym paragrafie.
Organizator odpowiada za wszystkie udowodnione zgodnie z
postanowieniami Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia 2019.06.19)
szkody (naprawienie szkód na zasadach ogólnych), wywołane zawinionym
działaniem/zaniechaniem przez zaangażowanych przez siebie osób, a które miały
miejsce w trakcie trwania umowy najmu miejsca parkingowego na Parkingu.
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§2.
Parking
1.
2.

Parking jest płatny, niestrzeżony.
Parking jest czynny w następujących godzinach w dniu Imprezy:
a)
w dniu 27 lipca 2019 r. od godziny 14:00 do 4:00 dnia następnego, tj.
28 lipca 2019 r.
3. Godziny otwarcia Parkingu zostaną podane dodatkowo na tablicy informacyjnej,
usytuowanej przy wjeździe na Parking. Użytkownik pojazdu jest uprawniony do
korzystania z Parkingu i przebywania na jego terenie tylko w godzinach jego
otwarcia.
4. Zarządca Parkingu (jak również właściciel terenu, na którym Parking
zorganizowano) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe
w wyniku kradzieży (w tym jej prób), zniszczenia i/lub uszkodzenia pojazdu
użytkownika/mienia w nim pozostawionego przez użytkownika, powstałe na
terenie Parkingu, w tym z winy użytkownika pojazdu, lub innych użytkowników
Parkingu, osób trzecich, tudzież działania siły wyższej.
5. Poprzez pozostawienie pojazdu na Parkingu użytkownik pojazdu nie zawiera z
Zarządcą umowy przechowania pojazdu (w tym wszelkich, innych przywiezionych
ze sobą rzeczy) ani żadnej innej umowy, która zobowiązywałaby Zarządcę do
sprawowania pieczy nad pojazdem użytkownika, oraz pozostawionego w nim
mienia.
§3.
Zasady Korzystania z Parkingu
1. Na terenie Parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych, obowiązują przepisy
ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018.1990 t.j. z dnia 2018.10.17) oraz
maksymalna prędkość poruszania się pojazdów 10 km/h.
2. Kierowca pojazdu korzystający z Parkingu zobowiązany jest do przestrzegania
znaków drogowych pionowych i poziomych, poleceń obsługi Parkingu.
3. Pracownicy obsługi Parkingu są uprawnieni do wskazywania użytkownikom
pojazdów, korzystającym z usług Parkingu, miejsca przeznaczonego do
zaparkowania pojazdu.
4. W czasie parkowania kierowca jest obowiązany zwrócić szczególną uwagę na
pojazdy sąsiednie, oraz ustawiać pojazd w miejscu wyznaczonym przez
pracownika obsługi Parkingu (jeżeli zostanie wskazane przez pracownika obsługi
Parkingu).
5. Jeżeli użytkownik pojazdu, poprzez niewłaściwe zaparkowanie pojazdu, utrudni
lub zablokuje, tudzież uniemożliwi zupełnie ruch na terenie Parkingu, Zarządca
będzie uprawniony do wezwania Straży Gminnej tudzież Policji celem
odholowania pojazdu na koszt i ryzyko użytkownika pojazdu, a na koszt
właściciela tegoż pojazdu – w przypadku braku bezpośredniego kontaktu z
2

6.

7.

8.

9.

10.

11.

użytkownikiem pojazdu, który zawarł umowę najmu miejsca parkingowego
zgodnie z niniejszym regulaminem. Informacja o odholowaniu pojazdu, jego
miejscu postoju oraz warunkach odbioru będzie dostępna u pracowników obsługi
Parkingu.
Wjazd na Parking oraz pobór biletu, uprawniającego do pozostawienia pojazdu na
Parkingu jest możliwy wyłącznie w następujących godzinach:
a) w dniu 27 lipca od godziny 14:00 do godziny __:00 dnia następnego.
W sytuacji braku miejsc do zaparkowania pojazdu na terenie Parkingu, obsługa
Parkingu jest uprawniona do odmowy wjazdu na Parking, oraz wydania biletu
wstępu. Obsługa Parkingu, w sytuacji opisanej powyżej jest zobowiązana do
ustawienia na wjeździe tablicy informującej o braku miejsc parkingowych.
Użytkownik pojazdu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody
wyrządzone osobom trzecim, innym użytkownikom zaparkowanych pojazdów,
oraz Zarządcy na terenie Parkingu (w tym uszkodzenia i zanieczyszczenia). W
razie powstania jakiejkolwiek szkody, użytkownik zobowiązany jest przed
opuszczeniem Parkingu do niezwłocznego poinformowania obsługi Parkingu o
wynikłej/popełnionej szkodzie.
Każdorazowy wyjazd z Parkingu oznacza jednoznaczne zakończenie trwania
umowy najmu miejsca parkingowego, bez względu na cel opuszczenia Parkingu
oraz czas nieobecności pojazdu na Parkingu. Oznacza to, iż każdy kolejny wjazd
tego samego pojazdu bądź osoby dysponującej już biletem, otrzymanym wcześniej
z tytułu wcześniejszego wjazdu na Parking, zobowiązuje kierującego do
ponownego uiszczenia opłaty parkingowej oraz pobrania nowego biletu wstępu na
Parking. W ten sposób zawierana jest każdorazowo odrębna najmu miejsca
parkingowego na Parkingu.
Na terenie Parkingu zabronione jest:
a) palenie tytoniu i używanie otwartego ognia;
b) picie alkoholu, oraz korzystanie ze środków odurzających;
c) magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po
paliwie;
d) tankowanie pojazdów;
e) pozostawienie pojazdów z uruchomionym silnikiem;
f) parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami;
g) mycie i odkurzanie pojazdów, wymiana wody chłodzącej, paliwa lub oleju;
h) prowadzenie pojazdu bez włączonych świateł mijania;
i) odpalanie tzw. fajerwerków;
j) pozostawianie w pojazdach dzieci oraz bez opieki osób dorosłych;
k) pozostawianie w pojazdach zwierząt;
l) prowadzenie handlu oraz innych czynności usługowych lub komercyjnych.
Zarządca jest uprawniony do usunięcia z terenu Parkingu osoby niestosujące się do
powyższych zakazów, wraz z ich pojazdami.
Na teren Parkingu nie będą wpuszczane pojazdy, których dopuszczalna masa
całkowita przekracza 3,5 tony. W razie wątpliwości co do masy pojazdu, jego
użytkownik poproszony zostanie o okazanie dowodu rejestracyjnego
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12.

13.

14.

15.

pracownikowi obsługi Parkingu, celem wykazania dopuszczalnej masy pojazdu.
Użytkownicy pojazdów poruszających się z przyczepami, w tym z przyczepami
kampingowymi, oraz tzw. kamperów, są zobowiązani do zaparkowania
wskazanych wyżej pojazdów w miejscach wyznaczonych przez pracowników
obsługi Parkingu.
Na Parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu, oraz postoju pojazdów
przewożących materiały, powszechnie uznane za niebezpieczne w szczególności
łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz innych, jeżeli znajdujący się w nich
niebezpieczny materiał nie jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Odholowanie pojazdu z inicjatywy użytkownika pojazdu w przypadku jego awarii
wymaga wcześniejszego zgłoszenia tego faktu do obsłudze Parkingu wraz z
dowodem rejestracyjnym pojazdu.
Pozostawione na terenie Parkingu poza pojazdami bez opieki bagaże i inne
przedmioty mogąą zostać usunięte i zneutralizowane na koszt ich właściciela lub
osoby, która je tam pozostawiła.
Korzystający z Parkingu mają obowiązek zachowania w czystości terenu Parkingu.
§4.
Warunki Wjazdu oraz Wyjazdu z Parkingu

1. Wjeżdżając na Parking, kierujący ma obowiązek:
a) zatrzymać pojazd przy stanowisku pracownika obsługującego Parking, przed
wjazdem na Parking;
b) pobrać od pracownika obsługującego Parking bilet, potwierdzający wjazd na
Parking;
c) dokonać jednorazowej opłaty bezpośrednio do rąk pracownika obsługującego
Parking, z tytułu najmu miejsca parkingowego;
d) sprawdzić, czy numer rejestracyjny, zanotowany przez pracownika
obsługującego Parking na bilecie jest zgodny z numerem rejestracyjnym
użytkowanego pojazdu.
2. Wyjeżdżający z Parkingu, zobowiązany jest okazać bilet pracownikowi obsługi
Parkingu na każdorazowe wezwanie tegoż pracownika. Brak okazania biletu,
skutkował będzie obowiązkiem ponownego uiszczenia opłaty parkingowej.
3. Organizator po upływie czasu funkcjonowania Parkingu (godzina zamknięcia
Parkingu), zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie, o których
mowa w §2 p. 2, dnia 28 lipca 2019 r., jest upoważniony przez użytkownika
pojazdu do usunięcia pojazdu, bez potrzeby uzyskiwania Jego dodatkowej zgody,
na koszt użytkownika pojazdu, a właściciela tegoż pojazdu (gwarancja
użytkownika pojazdu) – w przypadku braku bezpośredniego kontaktu z
użytkownikiem pojazdu, który zawarł umowę najmu miejsca parkingowego
zgodnie z niniejszym regulaminem - na parking strzeżony. W takim przypadku
użytkownik pojazdu, a właściciel tegoż pojazdu – w przypadku braku
bezpośredniego kontaktu z użytkownikiem pojazdu, który zawarł umowę najmu
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miejsca parkingowego zgodnie z niniejszym regulaminem - uiści opłaty za
odholowanie na podstawie dokumentu księgowego, wystawionego przez
upoważnionego przedsiębiorcę, wykonującego usługi holowania, oraz opłaty za
przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym (gwarancja użytkownika
pojazdu). Informacja o odholowaniu pojazdu, jego miejscu postoju oraz warunkach
odbioru będzie dostępna u Organizatora.
§5.
Opłata Parkingowa
1. Opłata parkingowa wynosi __________ PLN (słownie: __________) brutto
(zawiera podatek VAT) za całkowity czas postoju pojazdu na Parkingu. Powyższa
opłata jest pobierana z tytułu najmu miejsca parkingowego na Parkingu przez
użytkowników wszelkich pojazdów, niezależnie od ich masy oraz gabarytów.
2. Po upływie czasu funkcjonowania Parkingu (godzina zamknięcia Parkingu),
zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie, o których mowa w
§2 p. 2, dnia 28 lipca 2019 r., Zarządca Parkingu jest upoważniony do naliczenia
osobnej opłaty parkingowej w wysokości 100,00 (słownie: sto) PLN (złotych), za
każdą rozpoczętą dobę, począwszy od pierwszej godziny, przypadającej po
ostatniej godzinie funkcjonowania (godzina zamknięcia) Parkingu, niezależnie od
postanowień p. 3 §4 Regulaminu.
3. Regulamin pozostaje do wglądu u obsługi Parkingu. Dodatkowo Regulamin jest
wywieszony przed wjazdem na Parking. Regulamin dostępny jest również na
stronie internetowej ___________.
§6.
Naruszenie Warunków Parkowania
1. W przypadku nierespektowania zasad korzystania z Parkingu, określonych
niniejszym regulaminem, za przednią szybą pojazdu (w miejscu widocznym w
przypadku, gdy brak będzie szyby w pojeździe, np. motocykl) pozostawiona
zostanie informacja „parkowanie w sposób niezgodny z warunkami Regulaminu”.
Użytkownik pojazdu zostanie zobowiązany do uiszczenia opłaty do rąk
pracownika obsługi Parkingu, w wysokości 100,00 (słownie: stu) PLN (złotych),
tytułem kary za każdorazowe naruszenie warunków Regulaminu.
2. W przypadku nierespektowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w
tym o ruchu drogowym, obsługa Parkingu zawiadomi Policję celem podjęcia
czynności służbowych.
3. W sytuacji naruszenia zasad korzystania z Parkingu, jeśli ma ono bezpośredni
wpływ na bezpieczeństwo osób lub mienia, korzystający z Parkingu wyrażają
zgodę na odholowanie pojazdu z terenu Parkingu na ich koszt i ryzyko, a
właściciela tegoż pojazdu – w przypadku braku bezpośredniego kontaktu z
użytkownikiem pojazdu, który zawarł umowę najmu miejsca parkingowego
zgodnie z niniejszym regulaminem. Informacja o odholowaniu pojazdu, jego
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miejscu postoju oraz warunkach odbioru będzie dostępna u pracowników obsługi
Parkingu.
§7.
Postanowienia Końcowe
1. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania Parkingu należy zgłaszać
do Zarządu Parkingu pod numerem: __________, lub na adres służący
komunikacji elektronicznej: __________.
2. Niniejszy regulamin obowiązuje wyłącznie w czasie trwania Imprezy, oraz odnosi
się do skutków wydarzeń zaistniałych w czasie obowiązywania Regulaminu.

Zarząd XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Tanecznej w Olsztynie
(Organizator).
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