REGULAMIN
KORZYSTANIA Z NIESTRZEŻONYCH, PŁATNYCH PARKINGÓW PRZY RODZINNYM
PARKU ROZRYWKI ENERGYLANDIA W ZATORZE („Regulamin”)
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I.
Postanowienia ogólne
Wszystkie osoby wjeżdżające lub wchodzące na teren Parkingów:
a) Parkingu głównego Rodzinnego Parku Rozrywki Energylandia („Park Rozrywki”),
znajdującego się bezpośrednio przed wejściem do Parku Rozrywki;
b) Parkingów Parku Rozrywki znajdujących się przy ul. Władysława Grabskiego w
Zatorze
(zwane łącznie w Regulaminie jako: „Parkingi”) mają obowiązek zapoznać się z
Regulaminem przed wjazdem lub wejściem na teren Parkingów i przestrzegać jego
postanowień.
Parking przeznaczony jest wyłącznie dla Gości Parku Rozrywki.
Parkingami zarządza właściciel Parku Rozrywki – spółka Energylandia Goczał Family sp.
k. z siedzibą w Zatorze (al. 3 Maja 2, 32-640 Zator), KRS: 0000605098, NIP: 5511735768,
REGON: 070883960, e-mail: info@energylandia.pl, tel.: +48 (33) 486 15 00 („Właściciel
Parku Rozrywki").
Korzystanie z Parkingu jest odpłatne, przy czym Parking jest dozorowany, niestrzeżony
oraz nieobjęty monitoringiem, przy czym określony obszar Parkingu może zostać objęty
monitoringiem, co zostanie stosownie oznaczone. Brak takiego oznaczenia oznacza, że
Parking nie jest objęty monitoringiem.
Poprzez pozostawienie pojazdu na terenie Parkingu nie dochodzi do zawarcia umowy
przechowania w rozumieniu art. 835 i nast. Kodeksu cywilnego. Pozostawienie pojazdu na
terenie Parkingu oznacza wolę zawarcia umowy czasowego wynajęcia miejsca
parkingowego.
II. Zasady korzystania z Parkingów
Na terenie każdego z Parkingów obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U.2018.1990 z dnia 2018.10.17 i ew. późn. zm.).
Maksymalna prędkość poruszania się pojazdów na terenie Parkingu wynosi 10 km/h.
Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania znaków drogowych pionowych oraz
poziomych, w tym oznaczeń miejsc postojowych Parkingu – o ile zostały takie oznaczone,
a także zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń wydawanych przez
pracowników dozorujących Parking lub innych przedstawicieli Właściciela Parkingu.
Z Parkingów mogą korzystać jedynie Goście Parku Rozrywki poruszający się pojazdami
mechanicznymi, których dopuszczalna masa całkowita wynosi nie więcej niż 5 ton.
Zastrzeżenie to nie dotyczy pojazdów typu kamper oraz autobusów, z których korzystają
zorganizowane wycieczki do Parku Rozrywki oraz dla pojazdów, którym udzielił zgody
Właściciel Parku Rozrywki.
Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały wybuchowe,
łatwopalne lub żrące, oraz inne niezabezpieczone materiały niebezpieczne zagrażające
życiu lub zdrowiu innych osób bądź ich mieniu.
Na terenie Parkingu zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych oraz zażywanie
środków odurzających, mycie, odkurzanie, nieuzasadnione naprawianie pojazdu,
pozostawianie w pojazdach dzieci lub zwierząt bez opieki oraz prowadzenie na terenie
Parkingu działalności gospodarczej.
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III. Godziny otwarcia Parkingów
Parkingi otwarte są w dni i w godzinach otwarcia Parku Rozrywki, przy czym Właściciel
Parku Rozrywki dołoży staranności, aby Parkingi były otwarte co najmniej na 30 minut
przed godziną otwarcia Parku Rozrywki w danym dniu, jak i co najmniej 30 minut po jego
zamknięciem (chyba że już wcześniej wszystkie pojazdy zaparkowane na Parkingu
opuszczą jego teren).
Parkingi będą dostępne dla Gości – w zależności od zapotrzebowania (oznacza to, m.in.
że w przypadku wcześniejszego, aniżeli godziny zamknięcia Parku Rozrywki, upuszczenia
danego Parkingu przez wszystkie pojazdy, Parking ten może zostać wcześniej zamknięty).
Nie można wjeżdżać na teren Parkingu niedostępnego (tj. m.in.: zapełnionego pojazdami
Parkingu, zamkniętego Parkingu).
Pracownicy Parku informują, z którego Parkingu można skorzystać (informacja, który
Parking jest dostępny).
Parking niedostępny jest nadto niedozorowany, co nie dotyczy Parkingu zapełnionego
pojazdami.
W przypadku pozostawienia pojazdu na terenie Parkingu na okres dłuższy niż 3 dni, a
także w przypadku pozostawienia pojazdu w sposób niezgodny z zasadami
obowiązującymi na terenie Parkingu – Park Rozrywki powiadomi prawem przewidziane
organy celem usunięcia pozostawionego w taki sposób pojazdu, a pojazd ten zostanie
odholowany przez odpowiednie służby porządkowe na koszt oraz ryzyko właściciela tego
pojazdu.
IV.

Opłaty związane z korzystaniem z Parkingów

1. Opłata za całodniowe korzystanie z Parkingu w godzinach jego otwarcia wynosi 20,00 zł
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(słownie: dziesięć złotych zero groszy), z zastrzeżeniem, iż opłata za całodniowe
korzystanie z Parkingu dla pojazdu typu kamper wynosi 70,00 zł (słownie: sześćdziesiąt
złotych zero groszy). Z konieczności ponoszenia opłaty zwolnione są autobusy, z których
korzystają zorganizowane wycieczki do Parku Rozrywki. Opłata pobierana jest za każdy
dzień korzystania z Parkingu.
Opłaty należy dokonać w kasach Parku Rozrywki bądź u pracownika Parkingu w chwili
wyjazdu z Parkingu.
Bramka umożliwiająca wyjazd z Parkingu otwierana jest z momentem potwierdzenia
dokonania opłaty za Parking.
V. Odpowiedzialność
Użytkownik pojazdu (co dotyczy również pasażera) odpowiada za wszelkie szkody
wyrządzone Właścicielowi Parku Rozrywki lub osobom trzecim na terenie Parkingu
wynikające z działania lub zaniechania takiego Użytkownika (pasażera).
Właściciel Parku Rozrywki nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek siły
wyższej, sił natury, warunków atmosferycznych, wyłącznej winy poszkodowanego lub
osoby trzeciej, za którą właściciel Parku Rozrywki nie ponosi odpowiedzialności.
W warunkach opisanych w pkt. 2 powyżej Właściciel Parku Rozrywki nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za utratę bądź uszkodzenie znajdującego się na terenie Parkingów
pojazdu(ów), a także nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Użytkowników
(pasażerów) pojazdu w pojeździe lub poza nim.
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VI.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie nietypowe zdarzenia zaistniałe na terenie Parkingu należy zgłaszać pod
numerem alarmowym: + 48 33 486 15 00.
Reklamacje należy zgłaszać na adres Właściciela Parku Rozrywki podany w pkt. I.3.
Reklamacje zostaną rozpatrzone zgodnie z prawem, w terminie trzydziestu dni od
momentu ich zgłoszenia.
3. Regulamin obowiązuje od dnia 31 maja 2022 r.
2.
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