REGULAMIN PARKINGU
ROWEROWEGO
W GALERII KATOWICKIEJ
Przed skorzystaniem z parkingu rowerowego należy uważnie przeczytać poniższy regulamin.
Skorzystanie z parkingu dla jednośladów oraz ich pozostawienie są równoznaczne z tym, że osoba korzystająca
z parkingu zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu („Regulamin”) i wyraża zgodę na wszystkie zawarte w nim
postanowienia.
1.

Niniejszy Regulamin reguluje zasady korzystania ze stojaków rowerowych znajdujących się w przestrzeniach
dedykowanych na parkingi rowerowe w Centrum Handlowym Galeria Katowicka przez jego klientów, pracowników
oraz wszystkie inne podmioty ich używające („Użytkownicy”).

2.

Przestrzenie dedykowane pod parkingi dla jednośladów tj. rowery, skutery, motory, motocykle, hulajnogi itp.
znajdują się w następujących lokalizacjach:
a) Parkingi zewnętrzne – BEZPŁATNE NIESTRZEŻONE:
		 • przy wejściu głównym do centrum handlowego od strony ul. 3 Maja
		 • przy placu Szewczyka obok ul. Pocztowej
b) Parking wewnętrzny – PŁATNY NIESTRZEŻONY:
		 • podziemny parking na poziomie – 2 sektor C5, obok biura parkingu APCOA
3.

W zakresie korzystania przez Użytkowników z dróg wewnętrznych i parkingu podziemnego w Galerii Katowickiej
oraz dróg miejskich przy centrum handlowym zastosowanie ma Regulamin Funkcjonowania Parkingu oraz przepisy
Prawa o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 98 poz. 602 z późn. zm.)

4.

Podmiotem zarządzającym parkingami zewnętrznymi jest Apsys Polska S.A. oddział II w Katowicach.

5.

Podmiotem zarządzającym podziemnym parkingiem wewnętrznym jest APCOA Parking Polska Sp. z o.o.

6.

Poprzez pozostawienie jednośladu na terenie Parkingu, Użytkownik nie zawiera z Zarządcą umowy przechowywania
roweru lub jakiejkolwiek innej umowy, która zobowiązywałaby Zarządcę do ochrony czy sprawowania nadzoru nad
pozostawionym mieniem, a tym samym ponowienia odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z pozostawionym
mieniem (obejmuje to m.in. kradzież, zniszczenia lub uszkodzenia jednośladu powstałe na terenie Parkingu z winy
Użytkowników, osób trzecich, bądź działania siły wyższej). Powyższe dotyczy również rzeczy pozostawionych przy
jednośladzie lub stanowiących jego wyposażenie.

7.

Jednoślad pozostawiony na terenie parkingu przez okres 14 dni zostanie usunięty z terenu Parkingu przez Zarządcę
i będzie traktowany jako rzecz porzucona z zamiarem wyzbycia się. W takim wypadku zostanie on poddany procedurze
uregulowanej w Ustawie o rzeczach znalezionych z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015r. poz.397 z późn. zm.).

8.

Użytkownicy zobowiązani są do zabezpieczenia jednośladów pozostawionych na Parkingu przed kradzieżą oraz przed
uszkodzeniem mienia Galerii Katowickiej i innych Użytkowników parkingu.

9.

Jednoślady wolno pozostawiać tylko po przymocowaniu do stojaków. Zarządca nie zapewnia zabezpieczeń ani
mocować do stojaków.

10. Użytkownicy zobowiązani są do stosowania przepisów ruchu drogowego zawartych w ustawie z dnia 20.06.1997r.
Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 Nr 98 poz.602), w tym do stosowania się do wszelkich znaków drogowych,
ustanowionych na Parkingu, Drogach Wewnętrznych oraz wszelkich zasad organizacji ruchu w obrębie terenu
parkingu. Niezależnie od powyższego Użytkownicy zobowiązani są do stosowania się do poleceń pracowników
obsługi Parkingu oraz ochrony obiektu zatrudnionych przez Zarządcę Centrum. Na całym terenie Parkingu oraz na
Drogach Wewnętrznych obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h.
11. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność wobec Zarządcy i osób trzecich za wszelkie szkody wyrządzone na terenie
Parkingu. Niezależnie od powyższego Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za zawinione zanieczyszczanie
Parkingu lub Dróg Wewnętrznych. W przypadku dojścia na terenie Parkingu lub Dróg Wewnętrznych do zdarzenia,
które rodziłoby jakąkolwiek odpowiedzialność Użytkownika, o którym mowa powyżej, zobowiązany on będzie –
przed opuszczeniem terenu Parkingu lub Dróg Wewnętrznych – do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie
Zarządcy lub zatrudnionych przez niego pracowników obsługi i ochrony centrum handlowego oraz do złożenia
w formie pisemnej stosownego oświadczenia.
12. Na
a)
b)
c)
d)
e)

terenie Parkingu zabronione jest:
palenie tytoniu i używanie otwartego ognia
picie alkoholu
mycie jednośladów i dokonywanie napraw
parkowanie jednośladów niesprawnych technicznie
zaśmiecanie terenu Parkingu i powierzchni sąsiednich

Na terenie Parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia działalności handlowej, reklamowej i promocyjnej
bez uprzedniej zgody Zarządcy centrum.
13. Wszelkie naruszenia Regulaminu lub przepisów prawa należy zgłaszać do służb ochrony Galerii Katowickiej pod
numerem telefonu 34 41 41 308.
14. Zarządcy Galerii Katowickiej przysługuje prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, o czym poinformuje
Użytkowników poprzez zaktualizowanie tablic informacyjnych.

