
REGULAMIN PARKINGU

1. Warunki ogólne
1.1 Niniejszy regulamin określa uprawnienia i obowiązki korzystających z parkingu 
usytuowanego w pobliżu wejścia na Imprezę Master Truck.
1.2 Poprzez wjazd na teren parkingu użytkownik pojazdu zawiera z Zarządcą parkingu tj. 
Aeroklubem opolskim, umowę najmu miejsca parkingowego, która kończy się z chwilą 
wyjazdu z parkingu.
1.3 Wjazd na teren parkingu jest tożsamy z akceptacją postanowień zawartych w 
regulaminie i zobowiązuje do jego bezwzględnego przestrzegania.

2. Parking
2.1 Parking jest parkingiem PŁATNYM NIESTRZEŻONYM.
2.2 Parking przeznaczony jest dla samochodów osobowych. 
2.3 Zarządca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kradzieży, 
zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu użytkownika powstałe na terenie parkingu z winy 
użytkownika pojazdu, osób trzecich bądź działania siły wyższej. 
2.4 Korzystający zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego 
wnętrza osób niepowołanych, stosowania posiadanych systemów zabezpieczeń oraz do 
niepozostawiania wartościowych przedmiotów w widocznych miejscach wewnątrz pojazdu.
2.5 Parking jest czynny przez cały okres trwania imprezy, natomiast jednorazowa opłata 
upoważnia do korzystania z niego tylko w dniu zakupu biletu parkingowego. Następnego 
dnia postoju konieczny jest zakup nowego biletu. 
2.6 Bilet parkingowy pozostawić należy w widocznym miejscu w pojeździe. Posiadanie 
biletów będzie wybiórczo sprawdzane również po wjeździe na teren parkingu. 
2.7 Każdy wjazd na parking zobowiązuje do kupna nowego biletu. W razie wyjazdu z 
terenu parkingu bilet traci ważność. 

3.Cennik
3.1 Całodniowa opłata za korzystanie z miejsca parkingowego wynosi 5 zł. 
3.2 Opłata jest stała, upoważnia do pozostawienia samochodu na terenie parkingu przez 1 
dzień. W razie dłuższego pobytu, użytkownik pojazdu jest zobowiązany do ponownej opłaty
dnia kolejnego.
3.3 Opłaty będą pobierane przez obsługę parkingu przy wjeździe na parking. Bezpośrednio 
po uiszczeniu opłaty wydawane będą bilety stanowiące dowód wykupienia miejsca postoju. 
3.4 Kierowcy proszeni są o przygotowanie konkretnej opłaty w wyżej wymienionej 
wielkości.  

2. Warunki korzystania z parkingu
2.1 Na parkingu obowiązują przepisy ruchu drogowego, parkowanie następuje w 
wyznaczonych miejscach oraz w określony sposób. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest 
ponad to do stosowania się do poleceń pracowników obsługi i ochrony parkingu. Na 
parkingu obowiązuje ruch jednokierunkowy.
2.2  Jeżeli użytkownik pojazdu poprzez niewłaściwe zaparkowanie pojazdu utrudni lub 
zablokuje ruch na terenie parkingu, zaparkuje pojazd poza oznaczonymi miejscami 
parkingowymi bądź na miejscach wyznaczonych dla niepełnosprawnych bez posiadania 
karty osoby niepełnosprawnej umieszczonej w widocznym miejscu za szybą samochodu, 



Zarządca będzie uprawniony do samodzielnego odholowania pojazdu na koszt użytkownika
pojazdu.
2.3 Ze względów bezpieczeństwa na terenie parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do
20 km/h
2.4 Na terenie parkingu obowiązuje zakaz:
- zanieczyszczania terenu parkingu
- zachowania zagrażającego innym korzystającym oraz sprzecznego z zasadami współżycia 
społecznego
- palenia ognisk, urządzania grilla oraz używania otwartego ognia
- rozkładania namiotów i biwakowania
- spożywania alkoholu i innych substancji odurzających
- pozostawiania pojazdów z uruchomionym silnikiem
2.5 Zarządca jest uprawniony do usunięcia z terenu parkingu osoby niestosujące się do 
powyższych postanowień. 
2.6 Wszelkie spostrzeżenia dotyczące zaobserwowanych nieprawidłowości lub zdarzeń 
należy natychmiast zgłaszać ochronie parkingu. 


