REGULAMIN PARKINGU PODZIENEGO
W WODNYM CENTRUM REKREACYJNO SPORTOWYM
„AQUASFERA”
1. Parking podziemny (zwany dalej „parking” jest częścią Wodnego Centrum Sportowo Rekreacyjnego „Aquasfera” (zwanego dalej „WCRS” lub „obiekt”).
2. Zarządcą parkingu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie.
3. Wjazd na teren parkingu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
4. Drogi i parkingi na terenie Wodnego Centrum Rekreacyjno – Sportowego są „strefą ruchu”
w rozumieniu ustawy „Prawo o ruchu drogowym” i obowiązują na nich przepisy Kodeksu
Drogowego.
5. Parking czynny jest od w godzinach 5.30-22.30
6. Parking jest dozorowany po przez system audio – wideo monitoringu obiektu.
7. Parking nie jest parkingiem strzeżonym.
8. Zarządca nie odpowiada za szkody na pojeździe pozostawionym na terenie parkingu,
niezawinione przez OSIR.
9. Na terenie parkingu wolno poruszać się pojazdem tylko zgodnie z kierunkiem ruchu
wyznaczonym przez właściwe oznaczenia, z prędkością do 20 km/h
10. Każdy kierujący pojazdem na terenie parkingu podziemnego zobowiązany jest stosować się
do znaków poziomych i pionowych
11. Na terenie parkingu zabronione jest:
 Zatrzymywanie się na drogach dojazdowych, pożarowych oraz na miejscach
zarezerwowanych,
 Parkowania poza wyznaczonymi miejscami postoju,
 Palenie i używanie otwartego ognia,
 Magazynowanie paliw, substancji niebezpiecznych oraz pustych pojemników po nich,
 dokonywanie napraw i mycie pojazdów,
 pozostawianie pojazdu na parkingu poza godzinami otwarcia obiektu.
12. Uprawnionymi do wjazdu na teren parkingu podziemnego i korzystania z miejsc postojowych
są klienci WCRS.
13. Prawo do korzystania z miejsc postojowych na parkingu przysługuje także najemcom lokali
w obiekcie i ich klientom.
14. Osoby nieuprawnione do korzystania z parkingu oraz pojazdy takich osób, które zostały
zaparkowane na teranie parkingu podziemnego, będą usuwane z parkingu przy użyciu
wszelkich prawem dozwolonych sposobów działania.
15. Niezależnie od postanowień w punktach 12 i 13 Regulaminu, prawo wjazdu na teren garażu
przysługuje karetkom pogotowia, pojazdom policji, pojazdom straży pożarnej oraz pojazdom
służb holowniczych w związku z realizowanymi przez te służby zadaniami.
16. . Na terenie parkingu wolno poruszać się pojazdem z prędkością do 20 km/h
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają postanowienia
Regulaminu Ogólnego WCRS i powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
OSiR Olsztyn zastrzega sobie możliwość dokonania zmian niniejszego Regulaminu.
Tekst niniejszego Regulaminu oraz wszelkie jego zmiany publikowane są na stronie internetowej
www.aquasfera.olsztyn.eu

