AQUA PARK ZAKOPANE FÜRDŐKOMPLEXUM NEM ŐRZÖTT
SZEMÉLYGÉPKOCSI PARKOLÓJÁNAK HÁZIRENDJE
§1
A parkoló a POLSKIE TATRY S.A. Társaság (székhelye: Droga do Białego 7c, Zakopane) tulajdonát képező
„Aqua Park Zakopane” sport- és rekreációs Fürdőkomplexum elválaszthatatlan részét képezi.
§2
Minden gépkocsivezető a nem őrzött fizetős parkolóba való behajtással elfogadja a jelen szabályzatot
(továbbiakban: Házirend) és kötelezettséget vállal a benne foglaltak betartására.
§3
1. A parkoló az Aqua Park Zakopane fürdőkomplexum vendégeinek szolgál.
2. A parkoló fizetős és nem őrzött.
3. A parkolási díj a fürdőkomplexum vendégei számára a fürdőkomplexumban töltött minden egyes
megkezdett óra után 1 zł (leírva egy złoty) és a díjat a pénztárnál vagy az Aqua Park Zakopane fürdőkomplexum
recepciójánál kell kifizetni.
4. A parkolási díj személygépkocsik esetében minden megkezdett nap után 100 zł (leírva száz złoty) és a díjat
a pénztárnál vagy az Aqua Park Zakopane fürdőkomplexum recepciójánál kell kifizetni. A parkolási díj
autóbuszok esetében minden megkezdett nap után 150 zł (leírva százötven złoty) és a díjat a pénztárnál vagy
az Aqua Park Zakopane fürdőkomplexum recepciójánál kell kifizetni. A parkolási nap reggel 9.00 órakor
kezdődik és másnap 9.00 óráig tart.
5. A parkolási díj minden más idegen számára, akik nem a fürdőkomplexum vendégei, minden egyes
megkezdett óra után 10zł (leírva tíz złoty) és a díjat a pénztárnál vagy az Aqua Park Zakopane fürdőkomplexum
recepciójánál kell kifizetni. Autóbuszok esetében a parkolási díj minden más idegen számára, akik nem
a fürdőkomplexum vendégei, minden egyes megkezdett óra után 30 zł (leírva harminc złoty) és a díjat
a pénztárnál vagy az Aqua Park Zakopane fürdőkomplexum recepciójánál kell kifizetni.
6. A fürdőkomplexum vendégeként azon személyeket értjük, akik igénybe veszik az Aqua Park Zakopane
szolgáltatásait, a parkolót leszámítva
7. A parkolóba való behajtástól számított első 15 perc ingyenes arra az esetre való tekintettel,
ha a gépkocsivezető ez idő alatt nem tudna szabad parkolóhelyet találni és ezért el kell hagynia a parkolót.
Ha a parkolóban eltöltött idő kevesebb mint 15 perc, a parkoló elhagyása anélkül történik, hogy el kelljen
számolni a jegyet.
8. A parkolójegy elvesztése esetén a gépkocsi tulajdonosának 100 zł pótdíjat kell fizetnie. A parkolójegy
elvesztése esetén az autóbusz tulajdonosának 150 zł pótdíjat kell fizetnie.
9. A parkoló nyitvatartási ideje a hét minden napján 9:00 - 22:15.

10. A parkoló használati feltételeit meghatározó tájékoztató tábla az aktuális parkolási díjakkal együtt a parkoló
jól látható helyén, a parkoló bejáratánál található.
11. A gépjármú parkolóban hagyása, a Polgári Törvénykönyv 835. és következő cikke értelmében nem jelent
tárolásra vonatkozó szerződéskötést. A gépjármű tulajdonosa a gépkocsi parkolóban hagyásával kizárólag
az általa elfoglalt parkolóhelyet bérli. A parkoló elkerítésének elemei, különösen a sorompók és a korátok célja
lehetetlenné tenni a parkoló parkolási díj kifizetése nélküli használatát.
12. Az Aqua Park Zakopane nem vállal felelősséget a parkoló területén hagyott gépjármű elvesztéséért vagy
sérüléséért, valamint nem felel a parkolóban, mind a gépkocsikban, mind a gépkocsik körül hagyott tárgyakért.
13. A parkolóhely elfoglalásának a felszámolása automatikusan történik a gépkocsi parkoló területére történő
behajtásának a nyilvántartásával és a parkoló automatában kinyomtatott parkolójegy elvételével. A parkolási
díj kifizetésére a parkoló elhagyása előtt kerül sor a parkolási díj pénztárnál vagy a fürdőkomplexum
recepciójánál történő kifizetésével.
§4
1. Szigorúan tilos a veszélyes anyagot, különösen: gyúlékony, maró, robbanóanyagot és ehhez hasonló típusú
anyagokat szállító gépjármű behajtása a parkolóba, ha ezek az anyagok nem lettek a hatályos jogszabályok
szerint levédve. Az alkalmazott védelemtől függetlenül minden gépjármű tulajdonos, beleértve a veszélyes
anyagokat szállító gépjárművezetőt, saját maga felel a parkoló területére történő behajtással kapcsolatos
bárminemű személyi vagy anyagi károkért.
2. A parkoló területén engedélyezett maximális haladási sebesség 5 km/h.
3. A parkoló felhasználója köteles betartani a függőleges és vízszintes közúti jelzéseket, valamint alkalmazkodni
a Fürdőkomplexum Fenntartó és Biztonsági szolgálatának utasításaihoz.
4. A parkoló folyamatos monitorozás alatt áll a Házirend betartásának az ellenőrzéséhez, különös tekintettel
a parkoló használatának módjára és a parkolóhely elfoglalásának a kifizetésére.
§5
1. Parkoláskor a gépkocsivezető köteles különös figyelmet fordítani a szomszédos gépjárművekre és a kijelölt
parkolóállásokba állni, nem eltakarva a parkolóhelyeket kijelölő felfestéseket.
2. Tilos olyan gépjárművel behajtani a parkoló területére, melyek méretei lehetetlenné teszik az 1. pontban
megjelölt szabály betartását.
§6
1. A parkoló területén, annak útvonalain és a parkoló bevezető és kivezető útjain tilos:
a. Megjavítani, megmosni, kiporszívózni a gépkocsit, valamint kicserélni vagy pótolni a gépkocsi
folyadékokat, különös tekintettel a hűtőfolyadékra, üzemanyagra vagy olajokra.

b. A parkoló útvonalain vagy oly módon parkolni, mely megnehezíti más felhasználók számára
a parkoló használatát.
c. A parkoló területén, a parkolóhelyre való eljutás vagy a parkoló elhagyásán kívül, más célokból
közlekedni.
d. A Társaság beleegyezése nélkül értékesítői vagy más szolgáltatói vagy kereskedelmi szolgáltatás
vezetése.
2. A parkoló felhasználói kötelesek:
a. Megőrizni a parkoló tisztaságát.
b. Betartani a tűzvédelmi és szaniter előírásokat.
c. Alkalmazkodni a Társaság személyzetének, a Fürdőkomplexum fenntartói és biztonsági
személyzetének biztonságra és rendre vonatkozó utasításaihoz.
§7
1. A parkoló Házirendjének súlyos megszegése esetén a gépjármű tulajdonosa hozzájárulását adja a gépjármű
Aqua Park Zakopane Igazgatósága által kijelölt helyre szállítására. A gépjármű elszállítása a parkoló
használójának a költségére és felelősségére történik.
2. A parkoló házirendjének súlyos megszegései közé tartoznak:
a. a parkoló más felhasználóinak biztonságát veszélyeztető módon való használata,
b. a gépjármű olyan helyen hagyása, mely megnehezíti a parkoló területén való közlekedést,
c. akadályozni más felhasználók kijutását,
d. a gépjárművek kijelölt parkolóállásoktól eltérő helyen hagyása.
3. A parkolóállásokat kijelölő felfestések leparkolt gépjárművel történő eltakarása azt jelenti, hogy egy
gépkocsival két parkolóhelyet foglalt el, ami kétszeres parkolási díj kifizetését eredményezi.
§8
Amennyiben a nyitvatartási időn túl a parkolóban hagyja a gépkocsit, 100 zł összegű pénzbírság kerül
felszámolásra a Házirend megszegéséért.
§9
A parkoló területén vagy a körül a Társaságnak vagy harmadik személynek okozott kárért a gépjármű
felhasználója felel a Polgári Törvénykönyv általános jogszabályai értelmében.

§ 10
A parkoló működésére vonatkozó bárminemű megjegyzést vagy panaszt írásban, az Aqua Park Zakopane
Igazgatóságának kell benyújtani.
§ 11
A jelen Házirend a Fürdőkomplexum általános Házirendjének elválaszthatatlan részét képezi.

