REGULAMIN PARKINGU
1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania z parkingu położonego w Poznaniu
przy ul. J. Spychalskiego 34, administrowanego przez Poznańskie Ośrodki Sportu
i Rekreacji.
2. Parking jest płatny, niestrzeżony, czynny 24 godziny na dobę, we wszystkie dni
tygodnia.
3. Parking przeznaczony jest dla pojazdów osobowych. Po uzyskaniu zgody
pracownika obsługi parkingu, znajdującej się w Kasie Pływalni Chwiałka dopuszcza
się parkowanie innych pojazdów.
4. Opłaty obowiązujące na parkingu pobierane są według następującego cennika:

- pierwsze 15 min: bezpłatnie
- pierwsza i druga godzina parkowania: 2 zł
- trzecia i każda kolejna godzina: 3 zł
5. Aby wjechać na teren parkingu należy podjechać do terminala wjazdowego i pobrać
bilet zawierający informację o dacie i godzinie wjazdu poprzez wciśnięcie przycisku
„TICKET”.
6. Aby wyjechać z terenu parkingu należy dokonać opłaty biletu parkingowego w
automatycznej kasie parkingowej znajdującej się przy wejściu do budynku Pływalni
Chwiałka, a następnie podjechać w ciągu 15 minut od dokonanej opłaty do
terminala wyjazdowego i przyłożyć opłacony bilet do czytnika.
7. Na parkingu obowiązują ogólne zasady ruchu, określone w ustawie z dnia
20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (t.j. Dz.U. 2018.1990 ze zm.).
8. Z chwilą otrzymania biletu lub wjazdu na parking, pomiędzy POSiR a Kierowcą
zawiera się umowa najmu miejsca postojowego, na warunkach określonym
niniejszym Regulaminem. Umowa nie zobowiązuje POSiR do pilnowania ani
przechowania pojazdu. Umowa rozwiązuje się z chwilą wyjazdu.
9. Kierowca poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego
Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
10. Kierowca zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom obsługi parkingu.
11. Na terenie parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h.
12. Na terenie całego parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz używania ognia
otwartego oraz innych środków i przedmiotów niebezpiecznych.
13. Pojazd może być parkowany tylko w wyznaczonych miejscach postojowych.
W przypadku nieprawidłowego parkowania, POSiR uprawniony jest do zlecenia
odholowania pojazdu na koszt kierowcy przez wybrany przez siebie podmiot lub do
naliczenia opłaty dodatkowej w wysokości 100,00 zł. Nieprawidłowo zaparkowane

pojazdy, zagrażające bezpieczeństwu ruchu będą blokowane na koszt kierowcy
przez Policję lub Straż Miejską, wezwaną w tym celu przez obsługę parkingu.
14. Pojazd po ustawieniu na miejscu parkingowym powinien być unieruchomiony, mieć
wyłączony silnik i światła, zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik oraz powinien być
należycie zabezpieczony przed samoczynnym przemieszczeniem.
15. POSiR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za samochody oraz rzeczy stanowiące
ich wyposażenie. POSiR odpowiada wyłącznie za udowodnione szkody
wyrządzone z winy umyślnej przez jego pracowników. Kierowca zobowiązany jest
niezwłocznie zgłosić taką szkodę POSiR. Szkody muszą być zgłoszone w każdym
wypadku przed opuszczeniem parkingu. POSiR nie odpowiada za szkody, za które
ponoszą odpowiedzialność inni użytkownicy lub osoby trzecie.
16. Na parkingu nie można przeprowadzać żadnych napraw. W przypadku awarii
pojazdu, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić obsłudze parkingu.
17. Czas wynikający z przebywania pojazdu na parkingu z powodu: awarii, kontroli
policyjnej , itp. nie jest podstawą do umniejszenia opłaty o ten czas.
18. W przypadku braku biletu przy wyjeździe z dowolnej przyczyny (np. wjazd na
parking za pojazdem poprzedzającym, zgubienie lub zniszczenie biletu itp.),
pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 100,00 zł. W celu zapłaty 100 zł i
otwarcia terminala wyjazdowego kierowca powinien udać się do automatycznej
kasy parkingowej lub obsługi parkingu znajdującej się w Kasie Pływalni Chwiałka, a
następnie podjechać w ciągu 15 minut od dokonanej opłaty do terminala
wyjazdowego i przyłożyć opłacony bilet do czytnika.
19. Na żądanie obsługi parkingu kierowca powinien okazać dowód rejestracyjny
pojazdu.
20. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie
parkingu, w tym w zaparkowanych autach.
21. Zniszczenia i szkody oraz inne zdarzenia niezgodne z regulaminem należy
zgłaszać do Administratora parkingu.
22. Numery alarmowe:
POGOTOWIE RATUNKOWE – 999
STRAŻ POŻARNA – 998
POLICJA – 997
TEL. ALARMOWY – 112
Regulamin obowiązuje od 01.02.2021 r.
Dyrektor POSiR

