
Regulamin parkingu

w Ośrodku Narciarskim NARTORAMA

Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu  oraz infrastruktury
Ośrodka NARTORAMA oraz uregulowanie praw i obowiązków osób w nim przebywających.
Każda osoba przebywająca na terenie ośrodka, w tym na terenie parkingów, ma obowiązek
stosowania  się  do  postanowień  niniejszego  regulaminu,  do  Regulaminu  Ośrodka  oraz  do
wskazówek i poleceń obsługi.  

§l

 Teren parkingu stanowi integralną część kompleksu narciarskiego  NARTORAMY.

§2

 l. Parkingiem zarządza NARTORAMA Sp.  z o.o. z siedzibą:

57-340 Duszniki-Zdrój, Zieleniec 136,

zwany dalej Zarządzającym. 

 2. Teren parkingu oznaczony jest na mapie ośrodka, dostępnej na stronie www.nartorama.pl.
Parkingi  oznaczone są znakami:  sektor  dla  samochodów osobowych oraz sektor  BUS dla
autobusów. 

§3

l. Poprzez wjazd na teren parkingu dochodzi do zawarcia umowy na nieodpłatne korzystanie
z miejsca postojowego. 

2. Wjazd samochodem jako jego kierowca lub pasażer na teren parkingu, równoznaczny jest
z  oświadczeniem o  zapoznaniu  się  z  regulaminem parkingów, akceptacją  jego warunków
i zobowiązaniem się do ścisłego przestrzegania wymienionych w nich postanowień. 

§4

 l. Parking jest niestrzeżony oraz bezpłatny. 

2. Zarządzający 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  tych  pojazdach,  jak  też  poza  nimi.

§5

l. Parking jest czynny od godziny 8:30 do godziny 22:30. W porze zimowej po godzinie 23:00
parking jest odśnieżany.

2.  Zabronione  jest  przebywanie  i  pozostawianie  pojazdów  na  terenie  parkingu  poza
godzinami jego otwarcia. 

http://www.nartorama.pl/


3. W przypadku pozostawienia pojazdu na parkingu poza godzinami jego otwarcia, pojazd
może  być  odholowany  w  wybrane  przez  zarządzanego  parkingiem  miejsce  na  koszt
właściciela. 

4. Osoba korzystająca z parkingu wyraża zgodę na odholowanie pojazdu pozostawionego na
parkingu w godzinach innych niż godziny wymienione w ust. l oraz pojazdu zaparkowanego
niezgodnie z Regulaminem. 

5. W wyjątkowych okolicznościach, za uprzednią pisemną zgodą Zarządzającego, możliwe
jest pozostawienie pojazdu na parkingu poza godzinami wymienionymi w ust. l , w miejscu
wyraźnie wskazanym. W tym celu należy skontaktować się z obsługą pod numerem telefonu
74 866 04 10 i zgłosić się do biura w Pensjonacie NARTORAMA. 

Pisemną zgodę należy umiejscowić w widocznym miejscu na desce rozdzielczej . 

§6

Na  parkingu  obowiązuje  bezwzględny  zakaz  wjazdu  pojazdów  przewożących  substancje
niebezpieczne, w szczególności materiały: łatwopalne, wybuchowe oraz żrące. 

§7

l.  Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych, obowiązują przepisy Ustawy z
dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 

2 . Kierowca pojazdu, pasażerowie jak i inni użytkownicy, zobowiązani są do przestrzegania
znaków drogowych  pionowych  i  poziomych,  poleceń  obsługi  parkingu  oraz  innych  osób
posiadających uprawnienia w tym zakresie, w szczególności : Policja, Straż Graniczna oraz
inne służby mundurowe.

§8

Parking usytuowany jest w rejonie górskim, co należy mieć na uwadze przy korzystaniu z
tych terenów. Podstawowe zasady korzystania z parkingu: 

l.  Pojazdy  niedostosowane  do  aktualnie  panujących  warunków  atmosferycznych  mają
bezwzględny zakaz wjazdu na teren parkingu. W przypadku obfitych opadów śniegu zaleca
się korzystania z łańcuchów śniegowych. 

2. Pojazdy niesprawne technicznie jak i pojazdy nieprzystosowane do warunków górskich
mają bezwzględny zakaz wjazdu na teren parkingu. 

3 . Zakazany jest wjazd na teren parkingu, jeżeli jego stan (obfite naśnieżenie, gołoledź itp.)
nie pozwala na bezpieczne manewrowanie pojazdem. 

4. Przed opuszczeniem pojazdu na parkingu należy się upewnić, czy nie grozi to szkodą ze
względu na stan nawierzchni (obfite naśnieżenie, gołoledź) . 

5.  W czasie  parkowania kierowca jest  obowiązany zwrócić szczególną uwagę na pojazdy
sąsiednie i ustawić pojazd w wyznaczonych miejscach.

6. Przy ubieraniu, noszeniu i rozpakowywaniu sprzętu sportowego oraz innych przedmiotów z
pojazdu, należy mieć na uwadze pozostałe samochody znajdujące się w pobliżu tak, aby ich
nie uszkodzić. 



7. Na całym terenie parkingu maksymalną prędkością poruszania się pojazdów jest 20 km/h. 

8. Należy zachować odpowiednią odległość pomiędzy pojazdami,  stosowną do aktualnych
warunków atmosferycznych oraz własnych umiejętności kierowania pojazdem. 

9.  Użytkownik  pojazdu  odpowiada  za  wszelkie  szkody wyrządzone  zarządzającemu  oraz
osobom trzecim na terenie parkingu. 

§9

l.  Prowadzenie  przez  osoby  trzecie  jakiejkolwiek  działalności,  w  tym  działalności
gospodarczej i usługowej, zarówno odpłatnie, jak też nieodpłatnie , w tym również w celach
zarobkowych lub komercyjnych na terenie parkingów wchodzących w skład infrastruktury
Ośrodka jest surowo zabronione, chyba że osoba ta uzyska uprzednio pisemną (pod rygorem
nieważności) zgodę Zarządzającego.

2.  Roznoszenie  przez  osoby  trzecie  ulotek  i  zamieszczanie  reklam  na  terenie  parkingu
Ośrodka jest surowo zabronione i stanowi wykroczenie, chyba że osoba ta uzyska uprzednio
pisemną (pod rygorem nieważności) zgodę zarządzającego Ośrodkiem. 

3.  W  przypadku  zamieszczenia  reklam  na  terenie  parkingu  Ośrodka,  bez  zgody
Zarządzającego, reklama zostanie usunięta na koszt właściciela. 

§10

Prosimy o zgłaszanie wszelkich uwag i zastrzeżeń dotyczących funkcjonowania parkingu pod
numerem 74 866 04 10.

§ 11

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem l lipca 2017 r. Regulamin ogłasza się przez
wywieszenie w ogólnie dostępnych miejscach na terenie Ośrodka oraz na stronie internetowej
NARTORAMA Sp. z o.o..: www.nartorama.pl


