REGULAMIN PARKINGU NIESTRZEŻONEGO
Niniejszy ''Regulamin” określa zasady korzystania z parkingu położonego w Kalsku, przy Hotelu ODR którego
właścicielem i zarządzającym jest Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego , Kalsk 91, 66-100 Sulechów– zwanym
dalej ''Zarządcą”.
1. Poprzez wjazd na teren Parkingu, Gość zawiera z Zarządcą umowę na odpłatne korzystanie z miejsca
parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz wyraża zgodę na warunki umowy
przedstawione w Regulaminie i Cenniku stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.
2. Pozostawiony na parkingu pojazd powinien być zamknięty, a jego zawartość zabezpieczona. Cenne
przedmioty nie powinny znajdować się na widoku.
3. LODR w Kalsku nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie parkingu
pojazdów mechanicznych jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych pojazdach.
4. Wjeżdżając na parking Gość zobowiązuje się do zapłaty w Recepcji stawki obowiązującej w cenniku.
5. Wszelkie uszkodzenia pojazdu lub pojazdów powstałe na terenie Parkingu Gość zobowiązany jest
natychmiast zgłaszać pracownikom recepcji Hotelu ODR, a w przypadku nieobecności obsługi – Policji.
6. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone innym Gościom lub osobom trzecim
na terenie Parkingu. Nadto Goście ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zarządcy w tym
zanieczyszczenie Parkingu.
7. Zarządcy przysługuje prawo zatrzymania pojazdu Gościa do czasu wyrównania szkody wyrządzonej przez
Gościa Zarządcy lub osoby trzeciej. W czasie korzystania z prawa zatrzymania Zarządcy przysługuję uprawnienie
do pobierania opłaty za parkowanie zatrzymanego pojazdu według Cennika
8. Gość zobowiązuje się do pozostawienia pojazdu tylko na wyznaczonych miejscach parkingowych. Jeżeli Gość
poprzez niewłaściwe zaparkowanie pojazdu utrudni lub zablokuje ruch na terenie Parkingu obsługa Hotelu
uprawniona jest do wezwania straży miejskiej lub Policji celem odholowania pojazdu poza teren Parkingu.
9. Na terenie Parkingu zabronione jest :
a) picie alkoholu,
b) wwożenie paliw, substancji łatwopalnych – w pojemnikach lub pustych pojemników po paliwie,
c) tankowania pojazdów,
d) pozostawiania pojazdów z uruchomionym silnikiem,
e) parkowania pojazdów z nieszczelnym układem paliwowym lub chłodzącym, jak również pojazdów
zanieczyszczających Parking,
f) mycie i odkurzanie pojazdów, wymiana płynu chłodzącego lub oleju.
g) pozostawianie w pojeździe zwierząt bez opieki.
h)prowadzenie na terenie Parkingu jakichkolwiek akcji promocyjnych lub reklamowych bez zgody LODR w
Kalsku
10. Gość zobowiązany jest do przestrzegania znaków drogowych i innych warunków korzystania z parkingu oraz
do stosowania się do wskazówek pracowników hotelu. W pozostałym zakresie stosuje się odpowiednio
przepisy prawne o ruchu drogowym.
11. Na parkingu pojazdy mogą poruszać się tylko z prędkością do 10km/h.
12. Na parkingu zabronione jest palenie tytoniu i używanie ognia oraz przeprowadzanie prób silników.

