REGULAMIN
Korzystania z garażu podziemnego
Hotelu Bania **** Thermal & Ski w Białce Tatrzańskiej

§1
ORGANIZACJA GARAŻU PODZIEMNEGO - PARKINGU
1. Garaż podziemny (parking) Hotelu Bania **** Thermal & Ski w Białce Tatrzańskiej,
zwany dalej „garażem hotelowym” składa się z miejsc (stanowisk) postojowych, dróg
wewnętrznych oraz ramp wjazdowych i wyjazdowych położonych w podziemiu Hotelu
Bania **** Thermal & Ski w Białce Tatrzańskiej przy ul. Środkowej 181, 34-405 Białka
Tatrzańska.
2. Garaż hotelowy jest zamykanym miejscem przechowywania pojazdów (parkingiem)
należących do gości Hotelu Bania **** Thermal & Ski w Białce Tatrzańskiej, zwanych
dalej „Użytkownikami”.
3. Garaż hotelowy jest własnością: BANIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka Komandytowa z siedzibą w Białce Tatrzańskiej przy ul. Środkowej 181, 34-405
Białka Tatrzańska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000565410, NIP 7361719638, REGON
361149082.
4. Garaż hotelowy objęty jest monitoringiem.
§2
WARUNKI KORZYSTANIA Z GARAŻU HOTELOWEGO
1. Wjazd na teren garażu hotelowego odbywa się po zameldowaniu gościa/użytkownika
w Hotelu Bania **** Thermal & Ski i otrzymaniu klucza do pokoju z
zaprogramowanym dostępem do garażu podziemnego.
2. Na terenie garażu hotelowego obowiązują przepisy Kodeksu Drogowego.
3. Na stanowisku postojowym może parkować tylko jeden pojazd w obrysie stanowiska.
4. Wjazd do garażu hotelowego z przyczepą, naczepą oraz przez pojazdy dostawcze i
ciężarowe może odbyć się tylko po wcześniejszym powiadomieniu recepcji Hotelu.
5. Na teren garażu hotelowego mogą wjeżdżać wyłącznie pojazdy o maksymalnej
wysokości do 2,3m.
6. Zabrania się wjazdu na teren garażu hotelowego i parkowania pojazdów z instalacją
gazową (LPG).
7. W garażu hotelowym zabronione jest:
a) palenie i używanie otwartego ognia
b) picie alkoholu;
c) palenie tytoniu;
d) przelewanie paliw, środków żrących, wybuchowych i toksycznych;
e) magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po
paliwie;
f) tankowanie pojazdów;

g)
h)
i)
j)

pozostawienie samochodu z pracującym silnikiem;
parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami;
przebywanie osób nieupoważnionych;
przebywanie w czasie przekraczającym ten, który jest konieczny do
odstawienia lub wyprowadzenia samochodu z garażu;
k) pozostawiania w samochodzie zwierząt;
l) naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu,
m) wymiana płynów chłodzących, paliwa lub oleju,
n) zanieczyszczanie garażu.
8. Hotel Bania **** Thermal & Ski jest upoważniony do usunięcia pojazdu w razie
zaistnienia nagłego i uzasadnionego zagrożenia.
9. W przypadku łamania postanowień niniejszego regulaminu Hotel Bania **** Thermal
& Ski jest uprawniony do odholowania pojazdu na koszt Użytkownika. W przypadku
zajęcia dwóch lub większej liczby miejsc parkingowych przez jeden samochód
naliczona zostanie dodatkowa opłaty za zajęte miejsca parkingowe.
§3
OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA GARAŻU HOTELOWEGO
1. Na terenie garażu hotelowego obowiązują przepisy Kodeksu Drogowego.
2. Użytkownik zobowiązany jest do respektowania znaków drogowych i pozostałych
warunków użytkowania garażu hotelowgo, stosowania się do poleceń pracowników
Hotelu Bania **** Thermal & Ski. Odpowiednio stosuje się przepisy Kodeksu
Drogowego.
3. Użytkownik zobowiązany jest do prowadzenia pojazdu na terenie garażu hotelowego
z włączonymi światłami mijania z dopuszczalną prędkością do 10 km/h.
4. Użytkownikowi garażu hotelowego wolno stawiać pojazdy tylko na wyznaczonych do
tego miejscach postojowych, za wyjątkiem miejsc zarezerwowanych i oznakowanych
jako zarezerwowane w widoczny sposób.
5. Użytkownik zobowiązany jest do ustawiania pojazdu na oznakowanym miejscu w
obrysie miejsca postojowego, wyłączenia silnika oraz wszystkich odbiorników prądu,
zablokowania pojazdu w sposób umożliwiający samoczynne przemieszczanie się
pojazdu.
6. Użytkownikowi nie wolno na terenie garażu hotelowego uruchamiać i poruszać się po
garażu podziemnym pojazdem będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających.
7. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu poprzez zamknięcie
wszystkich drzwi samochodu oraz zamknięcia okien.
8. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego
wnętrza osób niepowołanych.
9. Użytkownik zobowiązany jest do nie pozostawiania w pojeździe przedmiotów nie
będących jego wyposażeniem fabrycznym.
10. Użytkownik zobowiązany jest do nie zaśmiecania garażu hotelowego i utrzymania
miejsca postojowego w należytym porządku.

§4
ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

1. Hotel Bania **** Thermal & Ski nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody,
zniszczenia, uszkodzenia i utratę pojazdu, powstałe na terenie garażu hotelowego z winy
Użytkownika bądź osób trzecich albo siły wyższej.
2. Hotel Bania **** Thermal & Ski nie ponosi odpowiedzialności za:
a) Rzeczy pozostawione wewnątrz pojazdu;
b) Rzeczy pozostawione w pojeździe urządzenia nie będące fabrycznym wyposażeniem
pojazdu i niezwiązane trwale z pojazdem;
c) Kradzież pojazdu z miejsca postojowego
d) Szkody żywiołowe lub losowe;
e) Stłuczki i kolizje.
§5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA GARAŻU HOTELOWEGO
1. Użytkownik garażu hotelowego obowiązkowo powinien mieć ubezpieczenie OC.
2. Użytkownik odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone na terenie garażu hotelowego
osobom trzecim przez niego samego, jego pracowników, zleceniobiorców lub jego osoby
towarzyszące. Ponadto ponosi on odpowiedzialność za zawinione zanieczyszczenie
garażu.
3. W przypadku kolizji lub wypadków drogowych na terenie garażu podziemnego
obowiązuje prawo drogowe.
4. Wszelkie szkody w tym także komunikacyjne powstałe na terenie garażu podziemnego
likwidowane są w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy szkody.
5. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowaniu pracownika recepcji
Hotelu Bania **** Thermal & Ski o danym zdarzeniu, powstałej szkodzie i złożenia
„Oświadczenia” w formie pisemnej, nie później niż przed opuszczeniem garażu
hotelowego.
§6
SKARGI I WNIOSKI
Skargi i wnioski związane z korzystaniem z garażu hotelowego należy zgłaszać drogą pisemną
na adres: Hotel Bania **** Thermal & Ski, ul. Środkowa 181, 34-405 Białka Tatrzańska.

