Parkingi przy Stadionie Energa Gdańsk
Parkingi przy Stadionie Energa Gdańsk działają w dwóch trybach – trybie codziennym oraz trybie
eventowym. W szczególnych przypadkach operator może zastosować inne rozwiązania, dlatego
zalecamy sprawdzenie bieżących informacji na stronie www.StadionEnerga.pl.
I.
1.

Tryb codzienny
Parking P5 jest parkingiem bezpłatnym, dostępnym dla osób korzystających z atrakcji Fun
Areny, gości indywidualnych, autokarów i osób niepełnosprawnych.

2.

Parkingi P1 i P4 są parkingami płatnymi.

3.

Bilet parkingowy otrzymuje się w momencie przejazdu przez szlaban. Bilet należy zachować aż
do momentu zapłaty za postój.

4.

Pierwsza godzina postoju jest bezpłatna, za każdą kolejną pobierana jest opłata w wysokości
2 zł za godzinę.

5.

Opłaty dokonuje się w jednym z sześciu automatów parkingowych zlokalizowanych na terenie
Stadionu Energa Gdańsk w okolicach parkingów.

6.

Automat parkingowy przyjmuje monety i banknoty o nominałach 20 zł, 10 zł, 5 zł, 2 zł, 1 zł,
50 gr.

7.

Automat parkingowy wydaje resztę.

8.

Po zapłaceniu automat wydaje paragon potwierdzający zapłatę.

9.

Przy wyjeździe należy do czytnika przy szlabanie wprowadzić opłacony bilet parkingowy.

10. Za zgubienie biletu parkingowego obowiązuje opłata 20 zł, płatna w recepcji FUN ARENY
(wejście od strony parkingu P5).
11. W przypadku konieczności wystawienia faktury należy zgłosić się z paragonem do sekretariatu
Stadionu Energa Gdańsk (wejście od strony parkingu P1) w ciągu 7 dni od wydania paragonu.
12. Parkingi P1 oraz P4 przeznaczone są tylko i wyłącznie dla samochodów osobowych do 3,5t.
13. W przypadku problemów należy zgłosić je w sekretariacie Stadionu Energa Gdańsk
II.
1.

Tryb eventowy
Parkingi działają w trybie eventowym podczas wydarzeń takich jak mecze Lechii Gdańsk,
festiwale, wystawy, koncerty, organizowane zarówno przez operatora stadionu, Arena Gdańsk
Operator, jak i inne firmy.

2.

Parking P5 jest parkingiem bezpłatnym dla korzystających z Fun Areny.

3.

Parkingi P1, P3 i P4 są parkingami płatnymi.

4.

W dni eventów parking dla autokarów jest wyznaczany w innym miejscu.

5.

Opłata pobierana jest przez inkasentów, którzy stoją przy wjeździe na parking.

6.

Płatność pobierana jest z góry.

7.

Płatność możliwa jest wyłącznie za gotówkę.

8.

Potwierdzenie zapłaty w postaci paragonu fiskalnego otrzymuje się od inkasenta.

9.

W przypadku zauważenia nieprawidłowości z paragonem fiskalnym, fakt ten należy
niezwłocznie zgłosić do inkasenta.

10. Po dokonaniu opłaty, na parking można wjeżdżać i wyjeżdżać dowolną liczbę razy.
11. Paragon należy położyć w widocznym miejscu.
12. Wysokość opłaty ustalana jest każdorazowo przez organizatorów wydarzenia.
13. W przypadku konieczności wystawienia faktury należy zgłosić się z paragonem do sekretariatu
Stadionu Energa Gdańsk (wejście od strony parkingu P1) w ciągu 7 dni od wydania paragonu.

