Regulamin parkingu płatnego, niestrzeżonego
„Uzdrowisko Lądek-Długopole” S.A.
1. Warunki ogólne
1.1. Niniejsze warunki korzystania z parkingu dotyczą wjazdu i korzystania z parkingu w Uzdrowisku Lądek-Długopole S.A. w
Lądku-Zdroju i Długopolu-Zdroju. Właścicielem parkingu jest Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. z siedzibą w Lądku- Zdroju ul.
Wolności 4.
2.1. Poprzez wjazd na teren parkingu użytkownik pojazdu zawiera z Właścicielem parkingu umowę najmu miejsca parkingowego,
na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie. Umowa najmu miejsca parkingowego wygasa z chwilą wyjazdu z parkingu, po
upływie opłaconego okresu postoju.
3.1. Użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki umowy przedstawione w niniejszym
regulaminie.
2. Parking
2.1. Parking jest parkingiem PŁATNYM NIESTRZEŻONYM. Parking jest czynny całą dobę.
2.2. Zasady wjazdu i wyjazdu z parkingu:
Przed wjazdem na parking należy obowiązkowo zgłosić się w punkcie rejestracji w celu:
a) wyznaczenia stanowiska na parkingu,
b) rejestracji pojazdu,
c) zapoznania się z regulaminem,
d) uiszczenia opłaty.
Po dokonaniu formalności użytkownik otrzymuje klucz od blokady. Blokadę należy każdorazowo zamykać po wyjeździe z parkingu.
Po upływie ustalonego czasu postoju, Właściciel parkingu jest uprawniony do usunięcia pojazdu na koszt użytkownika pojazdu.
2.3. Kontakt i rejestracja:
a) w Lądku-Zdroju:
Punkt Informacyjny „Zdrój Wojciech” Plac Mariański 13 tel. 74 81 15 474
- dla osób zakwaterowanych w obiekcie „Zdrój Wojciech”
Punkt Informacyjny „Jubilat” ul. Wolności 4a tel. 74 81 46 297
- dla osób zakwaterowanych w obiektach „Jubilat”, „Adam”, „Józef”, „Stanisław”, „Urszula”
Dyżurka pielęgniarska „Jan” ul. Paderewskiego 7, tel. 74 814 63 85
- dla osób zakwaterowanych w obiekcie „Jan”
b) w Długopolu-Zdroju:
Dyżurka pielęgniarska „Mieszko” ul. Zdrojowa 8, tel. 74 81 39 066
- dla osób zakwaterowanych w obiekcie „Mieszko”
Dyżurka pielęgniarska „Ondraszek” ul. Zdrojowa 10A, tel. 74 81 39 091
- dla osób zakwaterowanych w obiekcie „Ondraszek”
Dyżurka pielęgniarska „Dąbrówka” ul. Wolna 4, tel. 74 81 39 075
- dla osób zakwaterowanych w obiekcie „Dąbrówka”
2.4. Opłata za parking:
a) w Lądku-Zdroju:
Punkt Informacyjny „Zdrój Wojciech” Plac Mariański 13
Punkt Informacyjny „Jubilat” ul. Wolności 4a
b) w Długopolu-Zdroju:
Centrum Obsługi Kuracjuszy „Pijalnia Wód” ul. Wolna 2
2.5. Właściciel parkingu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia
pojazdu użytkownika powstałe na terenie parkingu z winy użytkownika pojazdu, osób trzecich, bądź działania siły wyższej.
Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojeździe użytkownika lub stanowiące wyposażenie pojazdu
użytkownika.
2.6. Poprzez pozostawienie pojazdu na parkingu użytkownik pojazdu nie zawiera z Właścicielem parkingu umowy przechowania
pojazdu ani żadnej innej umowy, która zobowiązywałaby Właściciela parkingu do sprawowania pieczy nad pojazdem użytkownika.
3. Zasady korzystania z parkingu
3.1 Każdy użytkownik pojazdu jest zobowiązany do stosowania się do poleceń pracowników obsługi parkingu.
3.2 Pojazdy wolno pozostawiać tylko na wyznaczonych miejscach parkingowych.
3.3 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, Właściciel parkingu będzie
uprawniony do odholowania pojazdu na koszt użytkownika pojazdu. Dodatkowo Właściciel parkingu jest uprawniony do założenia
na pojazd blokady kół do czasu zapłaty (za parkowanie niezgodne z regulaminem).
3.4 Użytkownik pojazdu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim i Właścicielowi parkingu na
terenie parkingu (w tym uszkodzenia i zanieczyszczenia). W razie powstania szkody Użytkownik pojazdu zobowiązany jest przed
opuszczeniem parkingu do niezwłocznego poinformowania Właściciela o wynikłej szkodzie.
3.5 Na terenie parkingu zabronione jest:
a) palenie tytoniu i używanie otwartego ognia,
b) picie alkoholu,
c) magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie,
d) tankowanie pojazdów,
e) pozostawienie pojazdów z uruchomionym silnikiem,
f) parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami,
g) mycie i odkurzanie pojazdów, wymiana paliwa lub oleju.
4. W przypadku zagubienia klucza, uszkodzenia klucza lub blokady parkingowej obowiązuje ZW 13/2019 z dn. 21.06.2019 r. w/s
pobierania opłat za zniszczenie zgubienie klucza od blokady parkingowej lub uszkodzenia blokady parkingowej.

regulamin obowiązuje od 31.07.2019 r.

