REGULAMIN PARKINGU PŁYWALNI MIEJSKIEJ ATLANTIS
§1 Postanowienia wstępne
1.
2.
3.
4.

Parking Pływalni Miejskiej Atlantis jest płatny i niestrzeżony, czynny całą dobę.
Ilość miejsc jest ograniczona.
Parking przeznaczony jest dla klientów Pływalni Miejskiej Atlantis w Poznaniu.
Pływalnia Miejska Atlantis nie odpowiada za brak miejsc na parkingu.
§2 Zasady korzystania

1. Klienci Pływalni Miejskiej Atlantis są zwolnieni z opłat za czas pobytu ich pojazdów na
parkingu.
2. Wyjazd z parkingu pojazdu przebywającego na terenie parkingu do 3 godzin (czas wolny) jest
możliwy po zrabatowaniu biletu wjazdowego w kasie basenowej lub specjalnym rabatowniku
i umieszczeniu biletu w bileterce.
3. Po przekroczeniu czasu wolnego (3 godzin) rabatowanie biletu będzie możliwe jedynie w
kasie pływalni.
4. Rabatowanie biletu można dokonać w specjalnym urządzeniu - rabatowniku, lub w kasie
pływalni.
5. Rabatownik jest zlokalizowany przy kasie pływalni.
6. Od osób korzystających z parkingu, lecz nie będących klientami Pływalni Miejskiej Atlantis
pobierana będzie opłata według cennika pływalni.
7. Płatności o której mowa można dokonać bilonem w automatycznej kasie usytuowanej przed
wejściem głównym do obiektu lub w kasie pływalni.
§3 Rozliczenie korzystania z parkingu
1. Opłata za parkowanie naliczana jest zgodnie z cennikiem za każdą rozpoczętą godzinę
parkwania.
2. Po dokonaniu opłaty klient ma 20 min. na dojście do zaparkowanego pojazdu i opuszczenie
parkingu.
3. Po przekroczeniu tego czasu należy dokonać pełnej opłaty w kasie parkingowej za cały okres
postoju.
4. Oplata za parkowanie naliczana jest po 20 minutach od momentu wjazdu na parking, przy
czym naliczenie opłat obejmuje okres od momentu wjazdu na parking do momentu rozliczenia
pobytu na parkingu.
5. Pojazd może zostać zabrany z parkingu tylko po dokonaniu wymaganych opłat lub
rabatowaniu biletu.
6. Maksymalny czas postoju wynika z posiadanego biletu lub karty wjazdowej przedłużony o 20
minut na dojście do zaparkowanego pojazdu i opuszczenie parkingu.
7. W przypadku utraty biletu parkingowego lub karty wjazdowej oplata przy wyjeździe wynosi
20 zł za każdy dzień postoju bez ważnego biletu. Należy jej dokonać w kasach basenowych
w godzinach pracy basenu. Wyjazd możliwy jest po zgłoszeniu się do Ochrony Obiektu
i okazaniu stosownych dokumentów pojazdu oraz dowodu opłaty za miejsce parkingowe.
§4 Przepisy porządkowe i bezpieczeństwa
1.
2.
3.
4.

Na terenie parkingu obowiązują przepisy kodeksu drogowego:
Na terenie parkingu wolno poruszać się pojazdem z prędkością do 5km/godz.
Na terenie parkingu należy stosować się do oznakowań poziomych I pionowych.
Na terenie parkingu zabronione jest:
a. zatrzymywanie się na drogach dojazdowych l pożarowych,
b. palenie i używanie otwartego ognia,
c. magazynowanie paliw, substancji niebezpiecznych oraz pustych pojemników po nich,
d. parkowania na miejscach oznaczonych tablicami "Pracownicze miejsce parkowania".

