
REGULAMIN PARKINGÓW 

BALTIVIA Sea Resort **** 
 

 

§ 1. 

Przedmiot Regulaminu 

 

1. Regulamin określa zasady korzystania z Parkingów BALTIVIA Sea Resort ****, tj.           

Parkingu zewnętrznego oraz Parkingu podziemnego na poziomie -1 i -2, znajdujących się            

na terenie BALTIVIA Sea Resort ****. 

2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające i korzystające z Parkingów         

BALTIVIA Sea Resort ****. W zakresie w jakim Regulamin dotyczy wszystkich osób            

przebywających na terenie Parkingów BALTIVIA Sea Resort ****, obowiązuje on daną           

osobę od chwili wejścia/wjazdu na teren parkingu. 

3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji i na stronie internetowej BALTIVIA Sea             

Resort ****: www.baltivia.pl. 

4. Wjazd lub wejście na Parking BALTIVIA Sea Resort **** jest równoznaczne z            

zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem i akceptacją wszystkich jego postanowień. 

5. Parkingi BALTIVIA Sea Resort **** są płatnymi parkingami NIESTRZEŻONYMI. Umowa          

nie zawiera żadnego zobowiązania Zarządcy BALTIVIA Sea Resort **** do pilnowania           

lub przechowywania pojazdu.  

 

§ 2. 

Ogólne zasady korzystania z Parkingów BALTIVIA Sea Resort **** 

 
1. Parkingi BALTIVIA Sea Resort **** czynne są codziennie, całodobowo. Wszelkie zmiany           

w zakresie godzin otwarcia będą ogłaszane w Recepcji BALTIVIA Sea Resort **** oraz             

poprzez wywieszenie informacji przez wjazdem do poszczególnych Parkingów BALTIVIA         

Sea Resort ****  i obowiązują od momentu ogłoszenia. 

2. W przypadku awarii lub innych wypadków, korzystanie z Parkingów BALTIVIA Sea Resort            

**** może zostać w określonych dniach lub godzinach ograniczone lub całkowicie           

wyłączone. 

3. Gość hotelowy uprawniony jest do zawarcia umowy najmu miejsca postojowego na           

okres trwania pobytu. 

4. BALTIVIA Sea Resort **** nie gwarantuje miejsc na Parkingu dla każdego Gościa. W             

miarę dostępności miejsc możliwe i zalecane jest zarezerwowanie miejsca postojowego          

już w chwili rezerwacji pobytu w BALTIVIA Sea Resort ****. 

5. Po uprzednim dokonaniu czynności meldunkowych w Recepcji BALTIVIA Sea Resort ****           

i otrzymaniu karty do pokoju, Gość hotelowy uprawniony jest do wjazdu na Parking i              

zajęcia miejsca postojowego. 



6. Miejsca postojowe nie są numerowane. Gość hotelowy uprawniony jest do zajęcia           

wolnego miejsca. 

7. Parking podziemny przeznaczony jest dla pojazdów o maksymalnej wysokości do 1,9 m. 

8. Gość hotelowy uprawniony i zobowiązany jest do parkowania pojazdu w miejscach do            

tego przeznaczonych, z wyjątkiem miejsc oznaczonych przez BALTIVIA Sea Resort ****           

jako zarezerwowane. 

9. W czasie parkowania kierowca jest obowiązany zwrócić szczególną uwagę na pojazdy           

zaparkowane i ustawić pojazd w wyznaczonych miejscach, nie zasłaniając linii          

wyznaczających miejsca do parkowania.  

10. Zakazane jest parkowanie pojazdów na miejscach parkingowych przeznaczonych dla         

osób niepełnosprawnych innym osobom, niż użytkownikom pojazdów posiadających        

ważną kartę parkingową, o której mowa w art. 8 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu               

drogowym (Dz. U. z 2005, Nr 108, poz.908 ze zm.), umieszczoną w widocznym miejscu za               

przednią szybą pojazdu. 

 

§ 3. 

Szczególne zasady korzystania z Parkingów BALTIVIA Sea Resort **** 

 

1. Na terenie Parkingów BALTIVIA Sea Resort ****: 

a. obowiązują zasady ruchu pojazdów zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca           

1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 roku, Nr 108, poz. 908 ze               

zm.), 

b. zabronione jest parkowanie pojazdów poza miejscami wyznaczonymi do        

parkowania, 

c. obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h, 

d. obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały       

łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne podobne materiały i substancje         

mogące stworzyć zagrożenia dla osób i mienia, za wyjątkiem pojazdów,          

którym BALTIVIA Sea Resort **** udzielił zgody na takie parkowanie, 

e. pojazd po ustawieniu na miejscu parkingowym powinien być unieruchomiony,         

mieć wyłączony zapłon, światła, zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik.         

Należy również wyłączyć znajdujące się w pojeździe urządzenia        

radiofoniczne, 

f. Gość hotelowy we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed         

kradzieżą. 

2. Do Parkingu podziemnego obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów        

napędzanych gazem LPG. 

3. Na terenie Parkingów BALTIVIA Sea Resort **** zabronione jest: 

a. palenie tytoniu, 

b. spożywanie alkoholu, 



c. przebywanie osób, o ile nie jest to związane z wyjściem z Parkingu po             

zaparkowaniu pojazdu lub dojściem do zaparkowanego pojazdu celem        

opuszczenia Parkingu, 

d. zaśmiecanie, 

e. naprawianie, mycie, odkurzanie, tankowanie pojazdów lub      

wymienianie/uzupełnianie płynów w pojazdach, 

f. używanie otwartego ognia, 

g. działanie niezgodne z przepisami BHP i PPOŻ, 

h. zachowanie lub działanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub         

zakłócające korzystanie z parkingu, 

i. pozostawianie w pojeździe zwierząt w czasie postoju na miejscu         

parkingowym; 

4. Gość hotelowy wraz z użytkownikiem pojazdu ponoszą solidarną odpowiedzialność za          

wszelkie szkody wyrządzone BALTIVIA Sea Resort **** oraz osobom trzecim na terenie            

Parkingów BALTIVIA Sea Resort ****, w szczególności z tytułu zanieczyszczenia          

powierzchni parkingu na skutek wycieku płynów z pojazdów (wyciek oleju, płynu           

hamulcowego, płynu chłodniczego itp.). 

5. Zarządzający hotelem BALTIVIA Sea Resort **** nie ponosi odpowiedzialności za          

jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, kradzieży, zniszczenia          

lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie Parkingów BALTIVIA Sea Resort           

****, jak również rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie           

oraz żywych zwierząt niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na            

Parkingów BALTIVIA Sea Resort **** czy poza terenem obiektu. 

6. Wyłącza się odpowiedzialność zarządzającego hotelem BALTIVIA Sea Resort **** z          

tytułu szkód komunikacyjnych dotyczących pojazdów i osób korzystających z Parkingów          

BALTIVIA Sea Resort **** spowodowanych działaniem Użytkowników, bądź osób         

trzecich. 

7. W przypadku naruszenia przez Gościa hotelowego lub użytkownika pojazdu         

postanowień niniejszego regulaminu BALTIVIA Sea Resort **** może rozwiązać umowę          

najmu miejsca parkingowego bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym oraz         

zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z regulaminem, w tym           

również poprzez usunięcie pojazdu z Parkingu BALTIVIA Sea Resort ****. 

8. W przypadkach określonych w ust. 5 Gość hotelowy wraz z użytkownikiem pojazdu            

zobowiązani są solidarnie do pokrycia wszystkich kosztów związanych z usunięciem          

pojazdu z Parkingu BALTIVIA Sea Resort **** oraz jego zabezpieczeniem i           

przechowaniem do czasu odbioru pojazdu przez Gościa hotelowego lub użytkownika. 

9. Dodatkowo zarządzający hotelem BALTIVIA Sea Resort **** upoważniony jest do          

usunięcia pojazdu z Parkingu BALTIVIA Sea Resort **** w razie zaistnienia nagłego i             

uzasadnionego zagrożenia. 

10. Kontrola spełniania warunków umowy najmu miejsca parkingowego przeprowadzana        

jest na terenie całego Parkingu BALTIVIA Sea Resort **** przez osoby upoważnione            

przez Zarządcę. 



 

§ 4. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Podczas korzystania z Parkingów BALTIVIA Sea Resort **** należy bezwzględnie          

stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu, umieszczonych oznaczeń i         

ostrzeżeń, a także informacji i poleceń udzielanych przez pracowników BALTIVIA Sea           

Resort ****. 

2. Osoby korzystające z Parkingów BALTIVIA Sea Resort **** zobowiązane są do           

bezwzględnego stosowania i podporządkowania się wszelkim decyzjom pracowników        

BALTIVIA Sea Resort ****. 

3. BALTIVIA Sea Resort **** zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi           

użytkownikowi w sytuacji gdy naruszy on postanowienie niniejszego Regulaminu lub          

odmówi realizacji polecenia wydanego przez pracownika BALTIVIA Sea Resort ****.  

4. Z tytułu utraconej możliwości korzystania z Parkingów BALTIVIA Sea Resort **** na            

skutek zdarzenia określonego w ust. 3, Użytkownikowi nie przysługuje żadna          

rekompensata. 

5. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia jakiegokolwiek elementu na terenie Parkingów          

BALTIVIA Sea Resort **** sprawca zobowiązany jest do naprawienia szkody. Za           

działania osób małoletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub inni opiekunowie         

prawni. 

 


