REGULAMIN PARKINGU PŁATNEGO, NIESTRZEŻONEGO, OGÓLNODOSTĘPNEGO
1. Poprzez wjazd na teren parkingu zlokalizowanego w Sztutowie przy ul. Muzealnej 6 korzystający, zwany
dalej Najemcą, zobowiązuje się do postępowania zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym
Regulaminie.
2. Parking jest płatny, niestrzeżony i właściciel parkingu, Muzeum Stutthof w Sztutowie, zwane dalej Muzeum,
nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy ani za mienie pozostawione na jego terenie.
3. Cennik opłat za parkowanie stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
I. PRZEPISY OGÓLNE
1. W przypadku najmu jednokrotnego najem miejsca do parkowania rozpoczyna się z chwilą wjazdu na teren
parkingu a kończy się wraz z wyjazdem z parkingu. Dowodem najmu miejsca do parkowania jest bilet
parkingowy pobrany w automacie wjazdowym.
2. Bilet parkingowy uprawnia do najmu miejsca jedynie na terenie parkingu, dla którego został on pobrany.
3. Bilet nie zostanie wydany przez automat wjazdowy w przypadku braku wolnych miejsc postojowych
przeznaczonych do najmu jednokrotnego.
4. Parking jest parkingiem płatnym przez 7 dni w tygodniu, czynnym:
1) w okresie od 1 maja do 30 września w godzinach od 800 do 1700;
2) w okresie od 1 października do 30 kwietnia w godzinach od 700 do 1500.
5. Cennik i Regulamin są do wglądu w biurze Muzeum. Dodatkowo cennik wywieszony jest przed wjazdem na
parking a Regulamin przy kasie parkingowej.
6. W przypadku awarii systemu parkingowego należy kontaktować się z pracownikami Straży Muzealnej.
II. WARUNKI UŻYTKOWANIA PARKINGU, KONTROLA PARKOWANIA
1. Na terenie parkingu obowiązują przepisy Kodeksu ruchu drogowego.
2. Najemca zobowiązany jest do respektowania niniejszego Regulaminu i instrukcji wydawanych przez
pracowników obsługi.
3. Kontrolę w zakresie zgodności parkowania pojazdów z niniejszym Regulaminem prowadzą pracownicy
Straży Muzealnej.
4. Najemca zobowiązany jest do parkowania pojazdu wyłącznie na wyznaczonych do tego miejscach.
5. Muzeum nie prowadzi nadzoru, ani ochrony mienia pozostawionego przez Najemców na terenie parkingu.
Wszelkie czynności podejmowane przez pracowników obsługi mają charakter porządkowy i prowadzone są
w celu prawidłowego wykonania najmu przez Najemcę i Muzeum.
6. Wysokość opłat za najem określa cennik, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Ceny
określone w załączniku są cenami brutto.
7. Za zagubiony bilet parkingowy pobierana jest opłata w kwocie 50 zł (pięćdziesięciu złotych) brutto.
8. Po opłaceniu biletu Najemca ma czas 10 minut na wyjazd z parkingu.
III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA
1. Muzeum odpowiada wyłącznie za szkody powstałe z winy jego pracowników lub jego zleceniobiorców, jakie
miały miejsce w trakcie trwania najmu.

2. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pozostawionego przez Najemcę mienia na
terenie parkingu, z zastrzeżeniem ust. 1.
3. Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o zaistnieniu szkody, za którą
odpowiedzialność może ponosić Muzeum, o której mowa w pkt. 1, nie później niż przed wyjazdem z parkingu
pod rygorem utraty roszczenia.
4. Muzeum nie odpowiada za szkody spowodowane przez innych Najemców bądź osoby trzecie.
5. Reklamacje dotyczące świadczonej usługi najmu w zakresie powyższego Regulaminu, należy składać w
formie pisemnej na adres: Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i
zagłady (1939-1945), ul. Muzealna 6, 82-110 Sztutowo lub elektronicznie na adres e-mail:
sekretariat@stutthof.org
IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAJEMCY
1. Najemca odpowiada za wszystkie szkody spowodowane przez niego samego lub osoby mu towarzyszące, a
wyrządzone elementom parkingu oraz osobom trzecim.
2. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane oddaniem osobie trzeciej biletu parkingowego.
V. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
1. Na terenie parkingu można poruszać się z prędkością do 10 km/h.
2. Na terenie parkingu bezwzględnie zabronione jest:
1) magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie;
2) tankowanie pojazdów;
3) parkowanie pojazdów z nieszczelną instalacją paliwową.
3. Na miejscach parkingowych oraz drogach wewnętrznych zabronione jest naprawianie, mycie, odkurzanie
pojazdów, wymieniania cieczy chłodzącej, paliwa lub oleju jak również zanieczyszczanie parkingu.
4. W przypadku stwierdzenia przez pracownika Straży Muzealnej, że Najemca nie przestrzega niniejszego
regulaminu, a w szczególności zapisów od ust. 1 do ust. 3, zostanie on wezwany do natychmiastowego
zaprzestania naruszeń, a w razie niezastosowania się do poleceń może zostać zobowiązany do opuszczenia
parkingu. W takim przypadku uiszczona opłata za bilet parkingowy nie podlega zwrotowi.

