
 
 

Regulamin Parkingu Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Praga-Północ 
Oddział  Jagiellońska 

 
1. Regulamin parkingu DOSiR określa szczegółowe warunki korzystania z 

wyznaczonych miejsc postojowych na terenie Ośrodka. 
2. Każdy wjeżdżający na teren parkingu tym samym wyraża zgodę na postanowienia 

niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego 
postanowień. 

3. Parking przeznaczony jest tylko dla klientów DOSiR . 
4. Parking nie jest strzeżony, dlatego wszelkie ryzyko wynikające z uszkodzenia, bądź 

utraty pojazdu znajdującego się na miejscu postojowym, jak również utraty 
przedmiotów pozostawionych w pojeździe ponosi pozostawiający pojazd. 

5. Pozostawione na parkingu rowery, skutery i motory muszą mieć zabezpieczenie 
przeciwko kradzieży. 

6. Parking czynny jest w godzinach otwarcia Ośrodka. 
7. Wjeżdżając na teren parkingu należy obowiązkowo zatrzymać pojazd przy 

pracowniku obsługi w celu pobrania karty parkingowej i podania numeru 
rejestracyjnego pojazdu. 

8. Podczas wykonywania pojazdem manewrów na terenie parkingu korzystający 
 zobowiązany jest: 

a) zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością nie większą ni     
5 km/h; 

b) stosować się do przepisów o ruchu drogowym; 
c) podporządkować się poleceniom obsługi parkingu. 

9. O wszelkich uszkodzeniach pojazdów podczas manewrowania należy natychmiast 
powiadomić Policję oraz obsługę parkingu. 

10. Opuszczając teren parkingu korzystający zobowiązany jest zatrzymać pojazd przy 
pracowniku obsługi w celu zwrócenia karty parkingowej (pojazdy których właściciele 
nie zwrócą karty parkingowej nie będą wypuszczane z terenu parkingu). 

11. Korzystającym z parkingu zabrania się: 
a) wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną 

pojazdów; 
b) zaśmiecania terenu; 
c) ustawiania pojazdów niezgodnie z oznakowaniem poziomym na terenie parkingu; 
d) pozostawiania pojazdów na ciągach komunikacyjnych, drogach pożarowych oraz 

przejściu dla pieszych; 
e) pozostawiania w pojazdach zwierząt;  
f) pozostawiania pojazdów po godzinach zamknięcia Ośrodka..  

12. Pojazdy pozostawione bez  zgody  Dyrekcji DOSiR po godzinach zamknięcia 
Ośrodka będą usuwane z parkingu na koszt właściciela 

13. Korzystający z parkingu ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone 
 DOSiR bądź innym korzystającym w związku z pozostawieniem pojazdu na terenie 
 parkingowym. 
14. O każdym przypadku nie przestrzegania przez korzystającego postanowień 
 regulaminu parkingu, spełniającym znamiona czynu zabronionego Dyrekcja DOSiR 
 zawiadomi właściwe organy ścigania. 
15. Korzystający, łamiący notorycznie postanowienia niniejszego Regulaminu będą 

pozbawiani prawa korzystania z parkingu. 
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