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Teren parkingu jest integralną częścią Stadionu i postanowienia Regulaminu Stadionu stosuje się
odpowiednio.
Parking zarządzany przez Operatora, jest parkingiem płatnym, niestrzeżonym. Operator oddaje
użytkownikom pojazdów miejsca parkingowe celem zaparkowania pojazdów (najem miejsca parkingowego)
za wynagrodzeniem w postaci opłaty parkingowej. Operator parkingu nie przyjmuje pozostawionych na nim
pojazdów ani pozostawionych w nich przedmiotów na przechowanie.
Opłata parkingowa za najem każdego zajętego miejsca postojowego jest ustalona w oparciu o aktualnie
obowiązujący cennik.
Użytkownik pojazdu wjeżdżając na teren parkingu powinien odebrać bilet z terminalu wjazdowego oraz
opłacić go przed opuszczeniem parkingu w kasie samoobsługowej umieszczonej na parkingu. Uwaga: po
opłaceniu biletu, użytkownik pojazdu ma 15 minut na opuszczenie Parkingu.
Postój na Parkingu do 1 godziny jest bezpłatny.
W przypadku utraty biletu użytkownik pojazdu ponosi opłatę w wysokości 20 zł.
Podczas trwania imprez masowych lub w innych określonych przez Organizatora przypadkach, dopuszcza
się inną formę poboru opłaty parkingowej.
Parking jest czynny całodobowo przez wszystkie dni w roku z zastrzeżeniem odrębnych ustaleń
uzgodnionych z Operatorem.
Kierowca pojazdu jest zobowiązany do zabezpieczenia zaparkowanego pojazdu przed kradzieżą lub
włamaniem tj. zamknięcie wszystkich drzwi, okien, bagażnika.
Użytkownik parkingu ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody wyrządzone na terenie parkingu
zarówno wobec siebie i swojego pojazdu, jak i Operatora oraz wobec osób trzecich..
Na terenie Parkingu obowiązują przepisy Kodeksu Drogowego oraz maksymalna prędkość 10 km/h.
Zabrania się zatrzymywania i parkowania pojazdów na drodze dojazdowej i ewakuacyjnej oraz w miejscach
innych niż wyznaczone, w tym miejscach zarezerwowanych. Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz
wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne stwarzające
zagrożenie, za wyjątkiem pojazdów którym Operator Stadionu udzielił zgody na parkowanie..
Na miejscach parkingowych, drogach wewnętrznych zabrania się naprawiania, mycia, odkurzania
samochodu oraz innych podobnych czynności, jak również jakiegokolwiek zanieczyszczania parkingu. Ze
względów bezpieczeństwa zabronione jest dokonywanie czynności mogących stworzyć zagrożenie w tym
pożarowe jak w szczególności: palenie i używanie otwartego ognia; magazynowanie paliw, substancji
łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie, parkowanie pojazdu z nieszczelnym wlewem paliwa
Parkowanie samochodów na terenie administrowanym przez Operatora w miejscach do tego nie
wyznaczonych, utrudniających ruch innych pojazdów, ewakuację, uniemożliwiających lub utrudniających
funkcjonowanie i obsługę Stadionu powoduje wypowiedzenie umowy najmu miejsca parkingowego bez
zachowania okresu wypowiedzenia i spowoduje wywiezienie samochodu na koszt właściciela.
Użytkownik pojazdu, poprzez wjazd na teren Parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i
zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. Korzystający z parkingu zobowiązani są do
przestrzegania wszelkich instrukcji służb porządkowych.
Skargi i wnioski związane z korzystaniem z parkingu należy zgłosić w Sekretariacie Operatora.
Niniejszy regulamin stanowi integralną część Regulaminu Stadionu.
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