REGULAMIN BEZPŁATNEGO PARKINGU NIESTRZEŻONEGO
PRZEZNACZONEGO DLA ZAWODNIKÓW 5. PKO NOCNEGO WROCŁAW PÓŁMARATONU
§ 1 Postanowienia ogólne.
1. Regulamin określa warunki wjazdu i korzystania z wyznaczonych dla pojazdów miejsc postojowych na
terenie parkingu nr 2 i 3 zlokalizowanych przy ul. Mydlanej 2 we Wrocławiu będących własnością VOLVO
Polska Sp. z o.o.
2. Parking przeznaczony jest dla zawodników 5.PKO Nocnego Wrocław Półmaratonu.
3. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu akceptuje postanowienia niniejszego
Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
4. Parking zawiera 800 miejsc postojowych, w tym 5. miejsc dla osób niepełnosprawnych.
5. Parking jest niestrzeżony, bezpłatny, czynny w dniu 17 czerwca 2017 r. od godz. 17.00 do godz. 03.00.
w dniu 18 czerwca 2017 r.
6. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego
regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
§ 2. Zasady korzystania z parkingu.
1. Użytkownik pojazdu jest uprawniony do korzystania z parkingu i przebywania na jego terenie tylko w dniu
17 czerwca 2017 r. od godziny 17.00 do godziny 03.00 w dniu 18 czerwca 2017 r.
2. Na terenie parkingu i drogi dojazdowej obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo
o ruchu drogowym.
3. Na terenie parkingu obowiązuje maksymalna prędkość poruszania się pojazdów 10 km/h.
4. Kierowca pojazdu korzystający z parkingu jest zobowiązany do przestrzegania znaków drogowych,
stosowania się do poleceń upoważnionego pracownika MCS.
5. Pojazdy wolno ustawiać tylko na wyznaczonych miejscach parkingowych ze zwróceniem szczególnej
uwagi na pojazdy sąsiednie.
6. Do parkowania pojazdów na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych uprawnieni są
wyłącznie użytkownicy pojazdów posiadających ważną kartę osób niepełnosprawnych, umieszczoną
w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu.
7. MCS oraz VOLVO Polska Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku
kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu na terenie parkingu z winy użytkownika pojazdu, osób
trzecich, lub działań sił wyższych.
8. Kierowca pojazdu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone na terenie parkingu
osobom trzecim.
9. Na terenie parkingu i drodze dojazdowej do parkingu zabronione jest:
1) ustawianie stoisk handlowych, stołów, namiotów, samochodów służących w celach handlowych,
2) prowadzenie wszelkich form sprzedaży,
3) palenie tytoniu i używanie otwartego ognia, spożywanie alkoholu,
4) wjazd pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe,
5) naprawianie, mycie, odkurzanie samochodów, wymiana paliwa lub oleju,
6) pozostawienia pojazdu z włączonym silnikiem,
7) pozostawienie bez opieki bagaży i innych przedmiotów,
8) zanieczyszczanie terenu parkingu,
9) pozostawiania pojazdu poza godzinami funkcjonowania parkingu o których mowa w § 2 ust. 1
regulaminu,
10) jazda jednośladami, jazda na rolkach lub deskorolkach.
10. Pracownik MCS jest uprawniony do usunięcia z terenu parkingu osoby niestosujące się do powyższych
zakazów.
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11. Zabrania się parkowania pojazdów na drodze dojazdowej do parkingu oraz drodze włączenia się do ruchu
oraz w miejscach w których ustawienie samochodu może powodować zagrożenie dla ruchu pojazdów,
osób lub mienia.
12. 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 upoważniony pracownik MCS jest uprawniony do zlecenia
odholowania pojazdu na koszt użytkownika pojazdu.
13. Dzieci mogą przebywać na terenie parkingu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
14. Korzystający z parkingu, którzy nie zastosują się do zasad ustalonych niniejszym regulaminem podlegają
sankcjom nałożonym przez Straż Miejską i Policję.
15. Regulamin został ustalony Zarządzeniem Dyrektora Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław z dnia
6 czerwca 2015 r. i obowiązuje od dnia podpisania.
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