
REGULAMIN PARKINGU 

CAŁODOBOWEGO NA ABONAMENT 

W KRYTEJ PŁYWALNI SPORTOWO – REKREACYJNEJ 

W BOLESŁAWCU SP. Z O.O. 

1. Kryta Pływalnia Sportowo – Rekreacyjna w Bolesławcu Sp. z o.o. jako zarządca parkingu podziemnego 

stanowiącego integralną część obiektu oferuje klientom możliwość najmu całodobowego parkingu 

podziemnego w abonamencie miesięcznym.
 

2. Parking całodobowy podziemny jest płatny i niestrzeżony. 
 

3. W godzinach od 22.30 do 6.00 parking podziemny jest zamknięty.
 

4. Ilość miejsc parkingowych jest ograniczona.
 

5. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na parking wyraża zgodę na warunki niniejszego 

„Regulaminu” i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 

6. Korzystanie z parkingu możliwe jest na podstawie zakupionej karty parkingowej w sekretariacie Krytej 

Pływalni Sportowo – Rekreacyjnej w Bolesławcu Sp. z o.o. – I piętro, pokój 105, pn.- pt. 8.00- 16.00.
 

7. Wysokość opłaty parkingowej określa cennik, który stanowi załącznik do niniejszego „Regulaminu”
 

8. Karty parkingowe stanowią własność Krytej Pływalni Sportowo – Rekreacyjnej w Bolesławcu Sp. 
 

z o.o. W chwili pierwszego zakupu karty parkingowej pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 

20,00 zł. Kaucja podlega zwrotowi, gdy posiadacz karty parkingowej nie później niż 7 dni od daty 

upływu okresu ważności karty, zwróci ją w stanie gwarantującym jej używanie.
 

9. Z parkingu całodobowego może korzystać tylko jeden zadeklarowany pojazd wpisany do rejestru 

abonentów parkingu całodobowego (imię i nazwisko abonenta, marka samochodu, nr rejestracyjny 

itp.).
 

10. Na parkingu podziemnym zabrania się postoju z włączonym silnikiem, dokonywania napraw, wymiany 

płynów eksploatacyjnych oraz mycia pojazdów.
 

11. Z parkingu podziemnego nie mogą korzystać pojazdy zasilane LPG.
 

12. Za szkody wyrządzone w trakcie korzystania z parkingu odpowiedzialność materialną ponosi abonent 

(np. uszkodzenie budynku, plamy oleju itp.)
 

13. Na terenie parkingu obowiązuje zakaz palenia i spożywania alkoholu.
 

14. Karty parkingowe mogą być aktualizowane w sekretariacie Pływalni przed upływem ważności 

abonamentu.
 

15. W przypadku niezaktualizowania karty parkingowej abonament wygasa.
 

16. W przypadku niezwrócenia karty na zasadach określonych w pkt 5 karta zostaje zablokowana, 
 

a pobrana kaucja nie podlega zwrotowi.
 

17. W przypadku zgubienia, utraty lub uszkodzenia mechanicznego karty, które uniemożliwi jej dalsze 

używanie, kaucja nie podlega zwrotowi. Na pisemny wniosek posiadacza karty uprawnienia mogą być 

przeniesione na nową kartę (pobrana zostanie ponownie kaucja w wysokości 20,00 zł.), 
 

a dotychczasowa karta (zniszczona, zgubiona) zostanie zablokowana. Termin ważności nowej karty 

upływa w terminie ważności karty parkingowej zagubionej, utraconej lub uszkodzonej.
 

18. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu zarządca zastrzega sobie prawo:
 

- naliczenia opłaty porządkowej w wysokości 50 PLN/DOBA za brak biletu lub karty   

  abonamentowej oraz na zasadzie art. 670 §1 Kodeksu cywilnego może nastąpić zablokowanie    

  pojazdu do czasu uiszczenia tej opłaty, 

- pojazd stwarzający zagrożenie może zostać odholowany na koszt i ryzyko korzystającego,
 

-  zablokowania karty abonamentowej. 

   

/-/Prezes Zarządu Krytej Pływalni Sportowo – Rekreacyjnej w Bolesławcu Sp. z o.o. 


