Załącznik do zarządzenia Rektora
nr 66 z dnia 31 października 2013 r.

Regulamin parkingów niestrzeŜonych SGH

§1
Parkingami zarządza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH) z siedzibą przy
al. Niepodległości 162.
§2
1. UŜytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraŜa zgodę na warunki
Regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
2. Z parkingu korzystać mogą jedynie osoby posiadające waŜna kartę parkingową
oraz goście zgłoszeni w sposób ustalony przez Rektora.
§3
1. Parking jest niestrzeŜony, płatny, czynny codziennie od godziny 6.00 do 22.00,
z wyłączeniem dni w których organizowane są przez SGH okolicznościowe
imprezy (np. juwenalia) oraz w przypadku odśnieŜania parkingów, które odbywa
się do godziny 7.00.
2. Pojazdy pozostawione na parkingu po godzinach jego otwarcia oraz zaparkowane
niezgodnie z Regulaminem, jeśli ma to wpływ na bezpieczeństwo osób lub
mienia, będą usuwane na koszt i ryzyko uŜytkownika pojazdu.
3. SGH nie gwarantuje, Ŝe na parkingach zawsze będzie moŜliwość zaparkowania.
§4
Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewoŜących
materiały niebezpieczne, a w szczególności: łatwopalne, Ŝrące, wybuchowe itp.,
jeŜeli znajdujący się w nich materiał niebezpieczny nie jest zabezpieczony zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
§5
1. Na terenie parkingu obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)
Maksymalna prędkość poruszania się pojazdów na parkingu wynosi 10 km/h.
2. UŜytkownik parkingu zobowiązany jest do przestrzegania znaków drogowych
pionowych i poziomych oraz poleceń obsługi parkingu.

§6
Na terenie parkingu zabronione są: naprawianie pojazdów, wymiana płynów
chłodzących, paliwa, oleju, oraz mycie i odkurzanie pojazdów, jak równieŜ
zanieczyszczanie parkingu.
§7
1. SGH nie ponosi odpowiedzialności za kradzieŜ lub uszkodzenie pojazdu, rzeczy
stanowiących

jego

wyposaŜenie

oraz

innych

przedmiotów,

pozostawionych

w pojeździe, chyba Ŝe szkoda wynikła z winy SGH lub podmiotów, za które SGH
ponosi odpowiedzialność.
2. Szkoda powinny być zgłoszona SGH przed wyjazdem z parkingu pod rygorem
utraty roszczenia.
3. UŜytkownik pojazdu jest obowiązany przed opuszczeniem parkingu zgłosić SGH
spowodowane przez uŜytkownika szkody w mieniu SGH lub innych uŜytkowników.
§8
Wszelkie uwagi i zastrzeŜenia dotyczące funkcjonowania parkingu naleŜy zgłaszać
do Działu Eksploatacji.

