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Regulamin Parkingu Zewnętrznego 
Zimowy Narodowy 2015/2016 

 

1. Zarządcą Parkingu przy PGE Narodowym w Warszawie (zwanego dalej „Parkingiem”) jest Testa 

Communications spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, al. Ks. J. 

Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, REGON: 015882327, NIP: 5213315374, o kapitale zakładowym 

w wysokości 50.000,00 zł, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział 

Gospodarczy KRS pod nr 0000223067, reprezentowana przez Zarząd: Katarzynę Ziemską – Prezesa 

Zarządu („Zarządca Parkingu”).  

2. Zasady funkcjonowania parkingu: 

a. Parking jest płatny, niestrzeżony 

b. Parking przeznaczony jest dla osób zamierzających skorzystać z atrakcji oferowanych w 

ramach projektu Zimowy Narodowy odbywającego się na PGE Narodowym („Zimowy 

Narodowy”). 

c. Każdorazowo poprzez wjazd na teren Parkingu, właściciel lub użytkownik pojazdu 

wjeżdżającego na Parking („Użytkownik Parkingu”) zawiera z Zarządcą Parkingu umowę o 

odpłatne korzystanie z miejsca postojowego zlokalizowanego na Parkingu. Umowa, o której 

mowa w zdaniu poprzedzającym, zawierana jest na czas określony, do chwili uiszczenia 

opłaty parkingowej i wyjazdu z Parkingu, z zastrzeżeniem przypadków określonych w 

niniejszym regulaminie („Regulamin”). 

d. Poprzez wjazd na teren Parkingu, Użytkownik Parkingu wyraża zgodę na brzmienie 

Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.  

e. Regulamin i cennik udostępniane są na terenie Parkingu, jak również na stronie 

Internetowej https://www.bilety.zimowynarodowy.pl/ . 

3. Parking jest czynny w dniach od 28 listopada 2015 r. do 01 marca 2016 r. tj. w okresie trwania 

projektu Zimowy Narodowy. Godziny funkcjonowania Parkingu są następujące: 

a. Poniedziałek – Czwartek – 15.00 – 21.15; 

b. Piątek – 15.00 – 23.00; 

c. Sobota, Niedziela, Święta i ferie – 8.00 – 22.15. 

Zarządca Parkingu zapewnia sobie prawo do zmiany ww. godzin oraz wyłączenia możliwości 

korzystania z  parkingu w wybrane dni. 

4. Wjazd na teren Parkingu możliwy jest od strony ul. Targowej, ul. Zamoyskiego oraz ul. Sokolej. 

5. Parking przeznaczony jest dla motocykli, pojazdów osobowych, kempingowych, autobusów i 

autokarów. 

6. W ramach opłaty za Parking, Użytkownik Parkingu uprawniony jest do jednorazowego wjazdu na 

teren Parkingu oraz postoju (parkowania) pojazdu na terenie Parkingu przez czas od wjazdu na 

Parking do godziny wskazanej w punkcie 16. 

7. Opłata za jednokrotny wjazd na Parking wynosi: 

a. 10zł, w odniesieniu do: 

i. motocyklu, 

ii. samochodu osobowego przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 

7 osób wraz z kierowcą; 
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b. 20zł, w odniesieniu do: 

i. samochodu osobowego przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 7 

osób wraz z kierowcą, 

ii. samochodu kempingowego, 

iii. autobusu, rozumianego jako pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do 

przewozu nie więcej niż 22 osób z kierowcą’ 

c. 40zł, w odniesieniu do: 

i. autokaru, rozumianego jako autobus przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu 

więcej niż 22 osób z kierowcą 

8. Zerowa stawka opłat za parkowanie obowiązuje: 

a. pojazdy służb ratowniczych; 

b. funkcjonariuszy organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego, 

wykonujących na terenie PGE Narodowego czynności służbowe, inne niż zabezpieczenie 

Imprezy; 

c. osoby, które uzyskają zgodę Zarządcy Parkingu. 

d. osoby legitymujące się aktualną Kartą Parkingową dla Osób Niepełnosprawnych, pod 

warunkiem okazania jej w momencie wjazdu na teren Parkingu 

9. Czas wynikający z przebywania pojazdu na Parkingu z takich przyczyn jak awaria lub nieprawidłowe 

funkcjonowanie pojazdu, kontrola policyjna lub przeprowadzona przez inne uprawnione służby, nie 

jest podstawą do umniejszenia opłaty o ten czas lub naliczenia opłaty w mniejszej wysokości. 

10. Do zasad ruchu pojazdów na terenie Parkingu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dn. 20 

czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.) określające 

zasady ruchu pojazdów w strefie zamieszkania. 

11. Pojazdy wolno zatrzymywać i zostawiać tylko na wyznaczonym w tym celu terenie postojowym, z 

wyjątkiem miejsc zarezerwowanych. W przypadku niezastosowania się do powyższego przepisu, 

Zarządca Parkingu jest upoważniony do odholowania pojazdu lub przestawienia pojazdu, na koszt i 

ryzyko kierowcy. 

12. Pojazd pozostawiony na Parkingu powinien być należycie zabezpieczony przed samoczynnym 

(mechanicznym) przemieszczeniem, zapaleniem i uszkodzeniem. Zaparkowany samochód powinien 

mieć również szczelnie zamknięte okna, aby dostęp do wnętrza był niemożliwy. Ryzyko skutków 

niezabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia pojazdu ponosi Użytkownik Parkingu. 

13. Użytkownicy Parkingu zobowiązani są do przestrzegania wszelkich poleceń obsługi (ochrony) 

Parkingu, jak również innych osób uprawnionych przez Zarządcę Parkingu do wydawania poleceń w 

zakresie organizacji ruchu na terenie Parkingu. 

14. Na terenie Parkingu zabronione jest: 

a.  naprawianie, mycie, odkurzanie pojazdów, wymiana płynów chłodzących, paliwa lub oleju 

oraz inne podobne czynności; 

b. palenie i używanie otwartego ognia, magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i 

pustych pojemników po paliwie, tankowanie z włączonym silnikiem, parkowanie pojazdu z 

nieszczelnym wlewem paliwa; 

c. zatrzymywanie lub postój (parkowanie)  pojazdów na drogach dojazdowych lub 

ewakuacyjnych, lub jakichkolwiek innych miejscach niż miejsca do tego  wyznaczone; 

d. zanieczyszczanie Parkingu, w szczególności pozostawianie śmieci poza przeznaczonymi do 

tego koszami; 

e. pozostawianie, bez opieki osoby pełnoletniej, małoletnich poniżej 15 roku życia; 
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f. pozostawianie w zaparkowanych na terenie Parkingu pojazdach, bez opieki, jakichkolwiek 

osób, które nie mają możliwości samodzielnie wydostać się z pojazdu, lub których 

wydostanie się z pojazdu jest lub mogłoby być znacznie utrudnione; 

g.  pozostawianie w zaparkowanych na terenie Parkingu pojazdach, bez opieki, jakichkolwiek 

zwierząt; 

h.  prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej, bez uprzedniej zgody Zarządcy 

Parkingu, wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej – przy czym, na każde 

żądanie obsługi (ochrony) Parkingu, lub innej osoby upoważnionej przez Zarządcę Parkingu, 

Użytkownik Parkingu obowiązany jest do przedstawienia dokumentu poświadczającego 

pozyskanie powyższej zgody. 

15. Obsługa (ochrona) Parkingu oraz inne osoby upoważnione przez Zarządcę Parkingu uprawnione są 

do: 

a. nakazania opuszczenia Parkingu Użytkownikowi Parkingu, naruszającemu postanowienia 

art. 14 ust. a. i b. Regulaminu, a w przypadku niezastosowania się przez Użytkownika 

Parkingu do nakazu – do usunięcia pojazdu z Parkingu, na koszt i ryzyko Użytkownika 

Parkingu; 

b. nakazanie zmiany miejsca zatrzymania lub postoju pojazdu Użytkownikowi Parkingu 

naruszającemu postanowienia art. 14 ust. c. Regulaminu, a w przypadku niezastosowania 

się przez Użytkownika Parkingu do nakazu, lub gdyby nakazanie zmiany miejsca zatrzymania 

lub postoju pojazdu było niemożliwe lub znacznie utrudnione, lub spowodowane naglącą 

koniecznością – do zmiany miejsca zatrzymania lub postoju pojazdu, lub do usunięcia 

pojazdu z terenu Parkingu, na koszt i ryzyko Użytkownika Parkingu; 

c. podjęcia środków koniecznych dla usunięcia zagrożenia życia lub zdrowia osoby lub 

zwierzęcia przebywających w pojeździe Użytkownika Parkingu, o których mowa w art. 14. 

ust. f. lub g., w tym zwłaszcza poprzez wybicie szyby w pojeździe Użytkownika Parkingu w 

celu umożliwienia wydostania się z pojazdu osobie lub zwierzęciu pozostawionym bez 

opieki; 

d. zmiany miejsca zatrzymania lub postoju pojazdu, lub do usunięcia pojazdu z terenu Parkingu 

– w przypadku nagłej konieczności uzasadnionej potrzebami bezpieczeństwa, w tym 

zwłaszcza prowadzonej akcji ratowniczej; 

e. nakazania zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Parkingu osobie 

nieposiadającej dokumentu poświadczającego pozyskanie zgody Zarządcy Parkingu, o której 

mowa w art. 14 ust. h. Regulaminu, przy czym w przypadku niezaprzestania prowadzenia 

takiej działalności na żądanie obsługi (ochrony) Parkingu, art. 15 ust. a. stosuje się 

odpowiednio.  

16. Wyjazd z Parkingu powinien nastąpić w ciągu godziny po zakończeniu ostatniej tury na lodowisku, 

tj.: 

a. Poniedziałek – Czwartek – do godz. 23.30; 

b. Piątek – do godz. 1.15; 

c. Sobota, Niedziela, Święta i ferie – do godz. 0.30. 

W przypadku nieusunięcia pojazdu w powyższych terminach, Zarządca Parkingu uprawniony jest do 

zmiany miejsca postoju lub do usunięcia pojazdu z terenu Parkingu, na koszt i ryzyko Użytkownika 

Parkingu. 

17. Odpowiedzialność: 

a. Zarządca Parkingu nie przyjmuje pozostawionych na nim pojazdów, jak również 

pozostawionych w nich przedmiotów, na przechowanie, i  nie ponosi żadnej 
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odpowiedzialności za pojazd lub przedmioty pozostawione na jego terenie. W szczególności 

Zarządca Parkingu nie odpowiada za kradzież pojazdów lub przedmiotów pozostawionych 

na terenie Parkingu, bez względu na to, czy z tytułu korzystania z Parkingu poniesione 

zostały opłaty, czy korzystanie z Parkingu odbywało się nieodpłatnie. 

b. Użytkownik Parkingu ponosi względem Zarządcy Parkingu wyłączną odpowiedzialność za 

szkody wyrządzone w związku z korzystaniem z Parkingu.  

c. W przypadku zgłoszenia względem Zarządcy Parkingu jakichkolwiek roszczeń przez osobę 

trzecią w związku z działaniami lub zaniechaniami, za które odpowiedzialność ponosi 

Użytkownik Parkingu, Użytkownik Parkingu zwolni Zarządcę Parkingu od odpowiedzialności 

z tego tytułu oraz pokryje wszelkie szkody poniesione przez Zarządcę Parkingu w związku z 

tymi roszczeniami. 

d. W razie wątpliwości domniemywać się będzie, iż Użytkownikiem Parkingu jest właściciel 

pojazdu, z którego korzystał Użytkownik Parkingu. 

18. W przypadku konieczności dokonania przez Zarządcę Parkingu zmiany miejsca zatrzymania lub 

postoju pojazdu, lub usunięcia pojazdu z terenu Parkingu z przyczyn leżących po stronie 

Użytkownika Parkingu, w tym zwłaszcza w przypadkach, o których mowa w art. 11, art. 15 lub art. 

16 Regulaminu, Użytkownik Parkingu obowiązany będzie do zapłaty Zarządcy Parkingu dodatkowej 

opłaty za powyższe czynności, w wysokości 500,00 zł. Uiszczenie powyższej opłaty nie zwalnia 

Użytkownika Pojazdu z konieczności uiszczenia opłaty za Parking, ani też z opłat przewidzianych 

regulaminami odpowiednich służb w przypadku, gdyby wezwanie służb było konieczne dla zmiany 

miejsca zatrzymania lub postoju pojazdu, lub do usunięcia pojazdu z terenu Parkingu.   

19. Użytkownik Parkingu przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na okoliczność, iż w przypadku 

zaistnienia nagłego zagrożenia, w szczególności związanego z bezpieczeństwem, Zarządca Parkingu 

uprawniony będzie do zmiany miejsca zatrzymania lub postoju pojazdu, lub do usunięcia pojazdu z 

terenu Parkingu. 

20. Uczestnik, przebywając na terenie Zimowego Narodowego wyraża zgodę na nieodpłatne 

wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela 

Zarządcy Parkingu nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w 

tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, 

wykorzystania do promocji i organizacji projektu, udostępniania sponsorom oraz partnerom 

projektu w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania na promocyjnych 

materiałach drukowanych przez Zarządcę Parkingu, w prasie, na stronach internetowych oraz w 

przekazach telewizyjnych i radiowych.  

21. Zarządca Parkingu  zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany regulaminu 

będą publikowane na stronie www.zimowynarodowy.pl 

22. Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania Parkingu można zgłaszać do Zarządcy Parkingu na adres e-

mail: infolinia@zimowynarodowy.pl  

23. Wszelkie spostrzeżenia dotyczące zaobserwowanych nieprawidłowości lub zdarzeń należy 

niezwłocznie zgłaszać obsłudze (ochronie) Parkingu. 

24. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 listopada 2015 r. 
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