REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSC POSTOJOWYCH
W OŚRODKU HUTNIK
Stołeczne Centrum Sportu
AKTYWNA WARSZAWA
Jednostka Budżetowa m.st. Warszawy
I.

Postanowienia ogólne

1. Miejsca postojowe w Ośrodku Hutnik są obiektem m.st. Warszawy zarządzanym przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rozbrat 26
(zwanego także dalej: „SCSAW”).
2. Na terenie miejsc postojowych obowiązują łącznie: Regulamin Ośrodka Hutnik i niniejszy Regulamin.
3. Miejsca postojowe są niestrzeżone i dostępne w godzinach otwarcia Ośrodka Hutnik oraz całodobowo dla klientów, którzy wykupią abonament.
4. Teren Ośrodka Hutnik znajduje się pod stałym nadzorem kamer monitoringu wizyjnego.
5. Pierwszeństwo korzystania z miejsc postojowych mają klienci Ośrodka Hutnik rozliczający się za pomocą biletu jednorazowego lub wykupionego z góry wielokrotnego wjazdu, tzw. abonamentu.
II. Zasady korzystania
1. Wjazd na teren Ośrodka Hutnik jest płatny i rozliczany zgodnie z cennikiem Ośrodka Hutnik dostępnym na stronie internetowej Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa: aktywnawarszawa.waw.pl
oraz w administracji Ośrodka Hutnik.
2. Wjazd i korzystanie z parkingu do 15 minut jest bezpłatne.
3. Płatność za postój uiszczana jest w kasie automatycznej Ośrodka Hutnik, po zeskanowaniu wydruku z parkometru. Brak wydruku lub jego zagubienie wiąże się z dodatkową opłatą.
4. Czas na opuszczenie parkingu po rozliczeniu biletu wynosi 15 minut.
5. Wjeżdżający na teren Ośrodka Hutnik z zamiarem skorzystania z miejsc postojowych, wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Ośrodka Hutnik i zobowiązuje się
do ich przestrzegania.
6. Przy korzystaniu z miejsc postojowych obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, jeżeli znajdujący się w nich ładunek nie jest zabezpieczon zgodnie z przepisami.
7. Na terenie Ośrodka Hutnik obowiązują przepisy ruchu drogowego. Maksymalna prędkość poruszania się pojazdów to 10 km/godz.
8. Pojazdy wolno pozostawiać tylko na wyznaczonych miejscach parkingowych w systemie 1 samochód – 1 miejsce. Jeżeli korzystający nie zastosuje się do powyższych warunków, SCSAW jest uprawnione
do odholowania pojazdu na koszt i ryzyko korzystającego lub naliczania dodatkowej opłaty w wysokości odpowiadającej ilości faktycznie zajmowanych miejsc parkingowych przez pojazd
(np. podwójnej w przypadku zajęcia 2 miejsc parkingowych).
9. Niedozwolone jest parkowanie m.in. na wjazdach, wyjazdach, ciągach komunikacji pieszych, ścieżkach rowerowych oraz innych oznaczonych miejscach.
10. W czasie parkowania kierowca zobowiązany jest zwrócić szczególną uwagę na inne zaparkowane pojazdy i ustawić pojazd w wyznaczonych miejscach nie zasłaniając linii wyznaczających miejsca postojowe.
11. W przypadku niezgodnego z niniejszym Regulaminem zaparkowania pojazdu, jeżeli ma ono bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób i mienia korzystający wyraża zgodę na odholowanie
pojazdu, które zostanie zrealizowane na koszt i ryzyko korzystającego z miejsca postojowego.
12. Pojazd po ustawieniu na miejscu postojowym powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon, światła, zamknięte okna, drzwi i bagażnik. Urządzenia radiofoniczne, pozostawione w pojeździe,
powinny być wyłączone.
13. Korzystający zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób niepowołanych oraz stosowania posiadanych systemów zabezpieczeń, a także do nie pozostawiania
rzeczy wartościowych w widocznym miejscu.
14. Korzystający we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą lub włamaniem.
15. W wypadku spowodowania lub poniesienia na terenie miejsc postojowych szkody przez korzystającego zobowiązany jest on do niezwłocznego poinformowania pracownika Ośrodka Hutnik
lub pracownika ochrony o tym zdarzeniu i złożenia stosownego „oświadczenia” w formie pisemnej w 2 egzemplarzach, pod rygorem utraty uprawnień z tego tytułu.
16. Na terenie miejsc postojowych zabronione jest:
a) palenie i używanie otwartego ognia oraz picie alkoholu,
b) magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie,
c) tankowanie pojazdów,
d) pozostawienie samochodu z pracującym silnikiem,
e) parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układem: chłodzenia, paliwowym czy wydechowym,
f) przebywanie osób nieupoważnionych,
g) wykonywanie innych, nieopisanych wyżej czynności, które mogłyby naruszyć bądź zagrozić bezpieczeństwu osób przebywających na terenie Ośrodka Hutnik lub mieniu,
h) naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu, wymiana wody chłodzącej, paliwa lub oleju jak również zanieczyszczanie terenu miejsc postojowych.
17. Korzystający odpowiada za wszystkie zawinione szkody wyrządzone SCSAW lub osobom trzecim przez niego samego, jego pracowników, pełnomocników lub osoby mu towarzyszące.
Korzystający zobowiązany jest zgłosić takie szkody SCSAW natychmiast bez wezwania, najpóźniej przed opuszczeniem Ośrodka Hutnik.
18. Poprzez pozostawienie pojazdu na miejscu postojowym nie dochodzi do zawarcia umowy przechowania pojazdu ani żadnej innej umowy, zobowiązującej SCS AW do sprawowania pieczy nad
pojazdem korzystającego.
19. Korzystający zobowiązany jest do respektowania zasad bezpieczeństwa oraz warunków użytkowania miejsc postojowych, a także do stosowania się do poleceń pracowników ochrony oraz pracowników SCSAW.
20. Zarządzający obiektem nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy, rzeczy stanowiące ich wyposażenie oraz inne przedmioty pozostawione w pojeździe podczas postoju na terenie Ośrodka Hutnik.
21. SCSAW nie odpowiada za szkody wynikające z działań siły wyższej.
III. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub Regulaminem Ośrodka Hutnik decyzje podejmuje Dyrektor SCSAW.

