Open’er Festival 2019
Regulamin Parkingu
1. Umowa najmu, Parking
1.1. Z chwilą zakupu Biletu Parkingowego, dochodzi między Alter Art Festival Sp. z o.o. –
Wynajmującym a Najemcą do zawarcia umowy najmu miejsca postojowego na poniższych
warunkach. Umowa nie zawiera żadnego zobowiązania do pilnowania ani też przechowywania ze
strony Wynajmującego. Umowa najmu miejsca postojowego wygasa automatycznie po upływie
maksymalnego dopuszczalnego czasu postoju, uzależnionego od rodzaju zakupionego Biletu
Parkingowego. Najemca uznaje i wyraża zgodę na niniejsze warunki najmu. Umowę najmu miejsca
postojowego może zawrzeć z Wynajmującym wyłącznie Uczestnik Imprezy posiadający ważny Bilet
Wstępu na Imprezę.
1.2. Parking to wyznaczony przez Wynajmującego teren przeznaczony do parkowania pojazdów
uczestników imprezy Open’er Festival 2019. Wjazd na Parking odbywa się od strony Kosakowa, przy
ul. Wiejskiej i jest możliwy wyłącznie na podstawie zakupionego Biletu Parkingowego.
Parking jest dostępny w okresie od 3.07.2019 od godz. 13:00 do 7.07.2019 do godz. 14:00 przy czym
wjazd na Parking możliwy jest w godzinach:
- od 13:00 w dniu 3.07.2019 do 3:00 w dniu 4.07.2019
- od 14:00 w dniu 4.07.2019 do 3:00 w dniu 5.07.2019
- od 14:00 w dniu 5.07.2019 do 3:00 w dniu 6.07.2019
- od 14:00 w dniu 6.07.2019 do 3:00 w dniu 7.07.2019
2. Opłata parkingowa, czas postoju, wjazd i wyjazd
2.1. Opłata parkingowa za każde zajęte miejsce postojowe jest ustalona w oparciu o aktualnie
obowiązujący cennik, dostępny na stronie www.opener.pl/parking.
2.2. Wyróżniamy następujące rodzaje Biletu Parkingowego:
- Bilet Parkingowy 3 lipca upoważnia do jednorazowego wjazdu na parking w godzinach od 13:00 w
dniu 3.07.2019 do 3:00 w dniu 4.07.2019 oraz wyjazdu z parkingu do godziny 6:00 w dniu 04.07.2019.
- Bilet Parkingowy 4 lipca upoważnia do jednorazowego wjazdu na parking w godzinach od 14:00 w
dniu 4.07.2019 do 3:00 w dniu 5.07.2019 oraz wyjazdu z parkingu do godziny 6:00 w dniu 05.07.2019.
- Bilet Parkingowy 5 lipca upoważnia do jednorazowego wjazdu na parking w godzinach od 14:00 w
dniu 5.07.2019 do 3:00 w dniu 6.07.2019 oraz wyjazdu z parkingu do godziny 6:00 w dniu 06.07.2019.
- Bilet Parkingowy 6 lipca upoważnia do jednorazowego wjazdu na parking w godzinach od 14:00 w
dniu 6.07.2019 do 3:00 w dniu 7.07.2019 oraz wyjazdu z parkingu do godziny 14:00 w dniu 7.07.2019.
2.3. Po wjeździe na Parking i zajęciu miejsca postojowego w wyznaczonej do tego celu strefie Bilet
Parkingowy należy umieścić w widocznym miejscu za szybą pojazdu.
2.4. Bilet Parkingowy upoważnia do parkowania pojazdów wyłącznie na terenie Parkingu, którego
lokalizacja została podana w punkcie 1.2 niniejszego Regulaminu.
2.5. Po upływie maksymalnego dopuszczalnego czasu postoju, tj. do dnia 7.07.2019, do godziny
14:00, Wynajmujący jest uprawniony do usunięcia pojazdu z parkingu na koszt Najemcy.

3. Odpowiedzialność Wynajmującego
3.1. Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pojazdy, rzeczy stanowiące ich
wyposażenie albo w nich pozostawione oraz inne przedmioty pozostawione na Parkingu.
3.2. Wynajmujący odpowiada jedynie za udowodnione szkody wyrządzone z winy umyślnej lub
zaniedbania Wynajmującego. Najemca jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić taką szkodę
Wynajmującemu. Szkody widoczne muszą być zgłoszone w każdym wypadku przed opuszczeniem
Parkingu. Wynajmujący nie odpowiada za szkody, za które ponoszą odpowiedzialność inni Najemcy
lub osoby trzecie.
4. Odpowiedzialność Najemcy
4.1. Najemca odpowiada za wszystkie zawinione szkody wyrządzone Wynajmującemu lub osobom
trzecim przez niego samego lub osoby mu towarzyszące. Najemca jest zobowiązany zgłosić takie
szkody Wynajmującemu natychmiast bez wezwania, najpóźniej przed opuszczeniem Parkingu.
5. Prawo zastawu
5.1. Wynajmującemu z tytułu jego roszczeń wynikających z umowy najmu przysługuje prawo
zatrzymania oraz ustawowe prawo zastawu na zaparkowanym pojeździe Najemcy.
6. Postanowienia dotyczące korzystania z Parkingu
6.1. Pojazdy mogą być parkowane tylko na wyznaczonych przez obsługę Parkingu do tego celu
miejscach postojowych. W razie nieprzestrzegania tego obowiązku przez Najemcę, Wynajmujący jest
uprawniony, według swojego wyboru, do zlecenia odholowania pojazdu na koszt Najemcy lub do
naliczenia opłaty za niezgodne z regulaminem parkingu zajęcie miejsca postojowego. Wynajmujący
jest uprawniony w przypadku nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu dokonać jego blokady przy
użyciu środków technicznych.
6.2. Wynajmujący może odmówić zgody na wjazd na parking pojazdów stanowiących jednocześnie
nośnik jakichkolwiek treści o charakterze reklamowym, promującym czy też treści naruszających
przepisy obowiązującego prawa.
6.3. Najemca jest zobowiązany do przestrzegania znaków drogowych i innych warunków korzystania
z Parkingu oraz do stosowania się do wskazówek obsługi Parkingu.
6.4. Na terenie Parkingu zakazane jest prowadzenie jakiejkolwiek działalności reklamowej,
marketingowej, promocyjnej czy handlowej nie uzgodnionej uprzednio z Wynajmującym. Osoby
naruszające ten zakaz oraz ich pojazdy będą usunięte z terenu Parkingu.
6.5. Wynajmujący ustanawia zakaz wjazdu na Parking pojazdów z przyczepami kempingowymi i
pojazdów kempingowych.

6.6. Wynajmujący lub uprawnione przez niego osoby mają prawo do sprawdzenia pojazdu pod kątem
posiadania niebezpiecznych przedmiotów takich jak ładunki pirotechniczne, broń, oraz substancje
odurzające, których wwożenie na Parking jest zabronione.
6.7. Najemca jest zobowiązany do przestrzegania poleceń porządkowych wydawanych przez
Wynajmującego lub uprawnione przez niego osoby.
7. Przepisy bezpieczeństwa
7.1. Na Parkingu pojazdy mogą poruszać się tylko z prędkością do 10 km/h.
7.2. Na Parkingu zabronione jest palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, używanie ognia oraz
niepotrzebne włączanie i przeprowadzanie prób silników.
7.3. Umyślne parkowanie pojazdów z nieszczelnym zbiornikiem paliwa lub silnikiem jest zakazane.
7.4. Przebywanie na Parkingu jest dozwolone jedynie w związku z parkowaniem.
7.5. Na miejscach postojowych i jezdniach Parkingu oraz na wjeździe i wyjeździe
zabronione jest naprawianie pojazdów, oczekiwanie lub sprzątanie wnętrza pojazdu, jak również
spuszczanie wody chłodzącej, paliwa i oleju.
7.6. Mycie pojazdów na terenie Parkingu jest zakazane.
8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 maja 2019 roku.
Warszawa, dnia 17 maja 2019 roku.

