
REGULAMIN PARKINGU
niestrzeżonego płatnego w Toruniu podczas BELLA SKYWAY FESTIVAL

§ 1. Parkingiem Błonia Nadwiślańskie 
zarządza Toruńska Agenda Kulturalna (zwa-
na dalej „Agendą”) z siedzibą w Toruniu 
przy ul. Pod Krzywą Wieżą 1.

§ 2. Użytkownik pojazdu poprzez wjazd 
na teren Parkingu wyraża zgodę na warun-
ki niniejszego „Regulaminu” i zobowiązuje 
się do ścisłego przestrzegania jego posta-
nowień.

§ 3. 1. Parking jest: niestrzeżony, płatny, 
czynny od 17.09.2013 r. do 21.09.2013 r. 
w godzinach od 18.00 do 1.00.

2. Poprzez wjazd na teren Parkingu do-
chodzi do zawarcia umowy najmu miejsca 
postojowego.

§ 4. Na Parkingu obowiązuje bezwzględ-
ny zakaz wjazdu pojazdów przewożących 
materiały niebezpieczne, w szczególności 
łatwopalne, żrące, wybuchowe etc., jeżeli 
znajdujący się w nich materiał niebezpiecz-
ny nie jest zabezpieczony zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami.

§ 5. 1. Na terenie Parkingu obowiązują 
przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – 
Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.) 
oraz maksymalna prędkość poruszania się 
pojazdów 10 km/h.

2. Użytkownik pojazdu korzystający 
z Parkingu zobowiązany jest do przestrzega-
nia znaków drogowych pionowych i pozio-
mych, poleceń obsługi Parkingu oraz innych 
osób posiadających uprawnienia w tym za-
kresie (Policja, Straż Miejska).

3. W czasie parkowania kierowca jest 
obowiązany zwrócić szczególną uwagę na 
pojazdy zaparkowane i ustawiać pojazd 
w wyznaczonych miejscach nie zasłaniając 
linii wyznaczających miejsca do parkowa-
nia.

§ 6. 1. Użytkownik pojazdu niezwłocz-
nie po wjeździe na teren Parkingu zobowią-
zany jest do pobrania biletu od obsługi Par-

kingu i włożenie go w widocznym miejscu 
za przednią szybą pojazdu.

2. Wysokość opłaty parkingowej oraz 
czas poboru opłat określa aktualnie obowią-
zujący Cennik ustalony przez Agendę.

§ 7. Regulamin i Cennik wywieszone są 
przy Parkingu Bella Skyway Festival — PAR-
KING SPECJALNY oraz dostępne na stronie 
internetowej http://www.bellaskyway.pl.

§ 8. Na terenie Parkingu zabronione 
jest naprawianie, mycie, odkurzanie samo-
chodu, wymiana płynów chłodzących, pali-
wa lub oleju jak również zanieczyszczanie 
Parkingu.

§ 9. 1. Z zastrzeżeniem, o którym mowa 
w ust. 2, Agenda nie ponosi odpowiedzial-
ności za pojazdy, rzeczy stanowiące ich wy-
posażenie oraz inne przedmioty pozosta-
wione na Parkingu.

2. Agenda odpowiada za udowodnio-
ne i zawinione szkody wyrządzone przez 
obsługę Parkingu. Szkody, o których mowa, 
powinny być zgłoszone Agendzie przed wy-
jazdem z Parkingu.

3. Agenda nie odpowiada za szkody 
wynikające z działania siły wyższej.

4. Użytkownik pojazdu odpowiada za 
wszelkie szkody wyrządzone Agendzie 
(w szczególności za zanieczyszczenie tere-
nu Parkingu związane z wyciekiem płynów 
z pojazdu) lub osobom trzecim na terenie 
Parkingu, powstałe w związku z korzysta-
niem z Parkingu. Użytkownik pojazdu jest 
obowiązany niezwłocznie, bez wezwania, 
zgłosić takie szkody obsłudze przed opusz-
czeniem Parkingu.

§ 10. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia 
dotyczące funkcjonowania Parkingu należy 
zgłaszać do Toruńskiej Agendy Kulturalnej 
z siedzibą w Toruniu przy ul. Pod Krzywą 
Wieżą 1 (tel. 660 690 006).


