REGULAMIN PARKINGU W CZASIE XXXIII MISTRZOSTW EGURROLA DANCE STUDIO
1. Regulamin dotyczy parkingu przy Al. Prymasa Tysiąclecia 102 w dniach 1-3 marca 2019 (tj. 1 marca
2019 – piątek od godziny 16:00 do 23:00, 2-3 marca 2019 – sobota, niedziela od godziny 07:00 do
23:00) dedykowanego w ww. dniach na parking dla klientów Egurrola Dance Studio (uczestników
oraz gości turnieju XXXIII Mistrzostw Egurrola Dance Studio).
2. Parkingiem zarządza spółka Tramwaje Warszawskie z siedzibą w Warszawie.
3. Zasady wjazdu – na ww. parking mogą wjeżdżać tylko pojazdy uprawnione (za pojazd uprawniony
uznaje się pojazd, którego właściciel bądź pasażer posiada kartę członkowską Egurrola Dance Studio
lub właściciel pojazdu poda hasło „Egurrola Dance Studio”). Kartę tę należy pokazać przed wjazdem
na teren parkingu. Właściciele pojazdów nieposiadający karty Egurrola Dance Studio bądź nie znający
hasła, nie zostaną wpuszczeni na teren parkingu.
4. Każdy użytkownik parkingu poprzez wjazd na teren parkingu przeznaczonego w tych dniach dla
klientów Egurrola Dance Studio akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się
do ścisłego ich przestrzegania.
5. Parking jest parkingiem niestrzeżonym bezpłatnym.
6. Pozostawienie pojazdu na parkingu nie ma znamion zawarcia umowy przechowania, w znaczeniu
nadanym jej przez art. jej przez art. 835 i nast. Kodeksu cywilnego. Użytkownik parkingu zostawiając
pojazd na parkingu jedynie bierze do używania wybrane (wskazane przez pracownika ochrony
parkingu) miejsce postojowe.
7. Egurrola Dance Studio nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na
terenie parkingu pojazdów, jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie parkingu,
zarówno znajdujące się w pojazdach, jak też poza nimi.
8. Teren parkingu poddany jest dozorowi Spółki z uwagi na ograniczoną możliwość korzystania z
parkingu i bezpośredni dostęp z terenu parkingu do innych części Kompleksu.
9. Dozór terenu parkingu sprawowany jest poprzez:
a. wydzielenie na stałe tej części Kompleksu Tramwaje Warszawskie i ograniczenie jej ogrodzeniem.
10. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na teren parkingu pojazdów przewożących materiały
niebezpieczne w szczególności: łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz podobnego rodzaju materiały,
jeżeli materiały te nie zostały zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niezależnie od
zastosowanego zabezpieczenia, każdy użytkownik parkingu będący posiadaczem pojazdu
przewożącego materiały niebezpieczne odpowiada w związku z wjazdem tego pojazdu na teren
parkingu.
11. Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych, obowiązują przepisy ustawy prawo o
ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz maksymalna prędkość poruszania się
pojazdów 10 km/h.

12. Użytkownik parkingu zobowiązany jest do przestrzegania znaków drogowych pionowych i
poziomych oraz stosowania się do nakazów obsługi parkingu.
13. W czasie parkowania użytkownik parkingu jest obowiązany zwrócić szczególną uwagę na pojazdy
sąsiednie i ustawić pojazd w wyznaczonych do tego miejscach, nie zasłaniając linii wyznaczających
miejsca dla parkowania.
14. Na terenie parkingu, drogach wewnętrznych oraz wjazdowych na parking i wyjazdowych z
parkingu zabronione jest:
a. naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu, jak również wymiana lub uzupełnianie płynów
eksploatacyjnych, w szczególności takich jak płyny chłodzące, paliwa lub oleje,
b. parkowanie na drodze dojazdowej lub w sposób utrudniający korzystanie z parkingu innym
użytkownikom,
c. poruszanie się pojazdem po terenie parkingu w celu innym niż dojazd do miejsca postoju lub
wyjazd z parkingu,
d. prowadzenie handlu oraz innych czynności usługowych lub komercyjnych bez zgody Spółki.
15. Użytkownicy parkingu zobowiązani są do:
a. zachowania na terenie parkingu czystości,
b. przestrzegania przepisów ppoż. i sanitarnych,
16. W przypadku niezgodnego z Regulaminem zaparkowania pojazdu, w szczególności jeżeli ma to
bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób lub mienia, użytkownik parkingu wyraża zgodę na
odholowanie pojazdu. Odholowanie pojazdu nastąpi na koszt i ryzyko użytkownika parkingu.
17. Odholowanie pojazdu lub nałożenie opłaty w wysokości 80,- zł (słownie: osiemdziesiąt złotych) na
właściciela pojazdu następuje z uwagi na użytkowanie parkingu niezgodne z Regulaminem, tj.
pozostawienie pojazdu poza godzinami otwarcia parkingu bądź pozostawienie pojazdu na parkingu
po 20. Stycznia 2019.
18. Użytkownik parkingu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone na terenie parkingu lub osobom
trzecim na terenie parkingu lub wokół parkingu na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
19. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2019 od godziny 16:00 i obowiązuje do 3 marca
2019 do godziny 23:00.
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