REGULAMIN PARKINGU NIESTRZEŻONEGO
(dalej „REGULAMIN”)
I

ORGANIZACJA PARKINGU

1.

Teren niestrzeżonego parkingu (dalej „Parking”) stanowi integralną część Centrum
Handlowego „GALERIA MORENA” w Gdańsku przy ulicy Schuberta 102A (dalej
„Centrum”).
Parking jest zarządzany przez Carrefour Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie
przy ul. Targowej 72 („ Zarządca Parkingu”).
Parking jest przeznaczony dla klientów Centrum.
Każdy użytkownik pojazdu wjeżdżający na Parking („Korzystający”) poprzez wjazd
na teren Parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje
się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
Parking działa w godzinach otwarcia Centrum. Parking jest zamknięty w dni, w
których Centrum zamknięte jest dla klientów oraz w inne dni, gdy Zarządca Parkingu
uzna to za stosowne z uwagi na potrzeby Centrum. Zarządca Parkingu może zmienić
godziny otwarcia Parkingu w każdym czasie.
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II

WARUNKI KORZYSTANIA Z PARKINGU

1.

Pojazdy wolno pozostawiać tylko na wyznaczonych miejscach parkingowych z
zastrzeżeniem, iż Korzystający może zająć tylko jedno miejsce parkingowe. W
szczególności, parkowanie na liniach wyznaczających miejsca parkingowe jest
niedozwolone. Jeżeli Korzystający nie dostosuje się do powyższych zasad Zarządca
Parkingu jest uprawniony do odholowania pojazdu na koszt Korzystającego.
Do parkowania pojazdów na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych
uprawnieni są wyłącznie Korzystający posiadający ważną kartę parkingową, zgodną
ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i
zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2014 r.). Jeżeli Korzystający nie
dostosuje się do powyższych zasad Zarządca Parkingu
jest uprawniony do
odholowania pojazdu na koszt Korzystającego.
Zarządca Parkingu może (i) wyłączyć część miejsc parkingowych na Parkingu z
powszechnego dostępu dla wszystkich Korzystających (poprzez oznaczenie ich
napisem „zarezerwowane” lub innym napisem lub symbolem); (ii) przeznaczyć część
miejsc parkingowych na Parkingu (poprzez oznaczenie ich stosownymi napisami lub
symbolami) jedynie dla określonych kategorii Korzystających (np. miejsca
przeznaczone dla rodzin z małymi dziećmi). Jeżeli Korzystający nie dostosuje się do
powyższych zasad Zarządca Parkingu jest uprawniony do odholowania pojazdu na
koszt Korzystającego.
Zabrania się parkowania na wjazdach, wyjazdach, pasach ruchu, przejazdach,
przejściach dla pieszych, miejscach oznaczonych znakiem „NIE PARKOWAĆ”, lub
innych miejscach nieoznaczonych. Jeżeli Korzystający nie dostosuje się do
powyższych zasad Zarządca Parkingu jest uprawniony do odholowania pojazdu na
koszt Korzystającego.
Zabrania się wnoszenia na teren Parkingu broni, niebezpiecznych materiałów oraz
nielegalnych substancji.
Korzystających obowiązuje zakaz wjeżdżania pojazdami napędzanymi gazem propanbutan (LPG) na wydzielony parking zlokalizowany na poziomie -2 i - 1 Parkingu.
Zarządca Parkingu ma prawo odmówić wjazdu pojazdu na Parking bez podania
przyczyny.
Zabrania się pozostawiania pojazdów na terenie Parkingu poza godzinami jego
działania. Jeżeli Korzystający nie dostosuje się do powyższych zasad Zarządca
Parkingu jest uprawniony do odholowania pojazdu na koszt Korzystającego.
Zabrania się wjazdu na teren Parkingu pojazdów ciągnących przyczepę.
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10.

Zarządca Parkingu jest uprawniony do odholowania pojazdu w każdym przypadku,
gdy pojazd lub sposób jego zaparkowania stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa
powszechnego (w tym bezpieczeństwa Centrum lub Parkingu).

III

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1.

Korzystający zobowiązani są do stosowania przepisów ruchu drogowego zawartych w
ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, w tym do stosowania
się do wszelkich znaków drogowych ustawionych na Parkingu oraz zasad organizacji
ruchu. Niezależnie od powyższego, Korzystający zobowiązani są do stosowania się do
poleceń pracowników obsługi/ochrony Parkingu.
Na całym terenie Parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h.
Obowiązuje zakaz wjazdu na Parking dla pojazdów dostawczych oraz samochodów
powyżej 220 cm na poziomie -2 i - 1 Parkingu.
Na terenie Parkingu zabronione jest:
a) palenie papierosów (w tym elektronicznych) i używania otwartego ognia oraz picie
alkoholu;
b) magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie;
c) tankowanie pojazdu;
d) pozostawienie pojazdu z pracującym silnikiem;
e) parkowanie pojazdu z nieszczelnymi układami;
f) pozostawianie w pojeździe zwierząt bez opieki;
g) jeżdżenia na deskorolkach i rolkach oraz używania modeli zdalnie sterowanych;
h) prowadzenie sprzedaży, jakichkolwiek akcji promocyjnych lub reklamowych bez
zgody Zarządcy Parkingu;
i) naprawianie, mycie, odkurzanie pojazdu, wymiana płynu chłodzącego i innych
płynów, paliwa lub oleju jak również zanieczyszczanie Parkingu.
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IV

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.
2.

Zarządca Parkingu nie odpowiada za brak miejsc na Parkingu.
Zarządca Parkingu wyraźnie zastrzega, iż Parking jest parkingiem niestrzeżonym.
Poprzez pozostawienie pojazdu na Parkingu Korzystający nie zawiera z Zarządcą
Parkingu umowy przechowania pojazdu lub jakiejkolwiek innej umowy, która
zobowiązywałaby Zarządcę Parkingu do ponoszenia odpowiedzialności za szkody
powstałe w wyniku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu powstałe na
terenie Parkingu, jak również ponoszenia odpowiedzialności za rzeczy w pojeździe
pozostawione lub stanowiące jego wyposażenie.
Korzystający odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez niego na terenie
Parkingu, w tym innym Korzystającym i osobom trzecim.
Korzystający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania pracownika
obsługi/ochrony Parkingu o spowodowaniu lub poniesieniu na Parkingu szkody i
złożenia stosownego oświadczenia w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach, nie
później niż przed opuszczeniem Parkingu.
Korzystający zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego
wnętrza osób niepowołanych oraz stosowania posiadanych systemów zabezpieczeń.
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VII

SKARGI I WNIOSKI
Skargi i wnioski związane z korzystaniem z Parkingu należy zgłaszać drogą pisemną
na adres: Galeria Morena - Biuro Galerii ul. Schuberta 102A (80-172 Gdańsk).

IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Zarządca Parkingu ma prawo zmienić niniejszy Regulamin. Zmiany Regulaminu
wymagają ich ujawnienia na terenie Parkingu.
Postanowienia Regulaminu stosuje się również do osób korzystających z Parkingu w
oparciu o odrębne ustalenia z Zarządcą Parkingu.
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