Regulamin korzystania z parkingu szkolnego
przy Szkole Podstawowej nr 6 w Płocku
§1
1. Parking na 24 samochody osobowych jest terenem prywatnym szkoły i zarządzany jest przez
Dyrektora szkoły poprzez osoby przez niego wyznaczone.
2. Parking jest czynny w godzinach pracy szkoły.
3. Parking przeznaczony jest dla rodziców uczniów oraz pracowników szkoły posiadających
„Kartę Parkingową”.
4. Każdy użytkownik parkingu poprzez potwierdzenie przyjęcia Karty Parkingowej oświadcza, że
wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego
postanowień.
5. Formą korespondencji właściwą dla spraw związanych z użytkowaniem parkingu jest
wiadomość w dzienniku elektronicznym szkoły.

§2
Na terenie parkingu obowiązują przepisy:
1. ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908
ze zm.),
2. Statutu Szkoły,
3. Niniejszego regulaminu.

§3
1. Dokumentem uprawniającym do korzystania z parkingu jest Karta Parkingowa wydawana na
wniosek zainteresowanego przez administrację szkoły i umieszczona w miejscu
umożliwiającym identyfikację pojazdu i osoby kierującej (deska rozdzielcza pojazdu).
2. Istnieją trzy typy kart
a. Typ A; uprawniająca do parkowania bez ograniczeń czasowych, przeznaczona dla
pracowników szkoły,
b. Typ B; uprawniająca do parkowania do 30 minut, przeznaczona dla rodziców dzieci klas
młodszych (I - III),
c. Typ C: uprawniająca do parkowania do 30 minut, przeznaczona dla rodziców dzieci klas
starszych (IV - VI).
3. Wzory kart umieszczone są w załącznikach stanowiących integralną część niniejszego
regulaminu.
4. Karty parkingowe wydawane są na okres 1 roku szkolnego, tj. od dnia 1 września do dnia 30
czerwca roku następnego.
5. Posiadacze kart, których dzieci przestały uczęszczać do naszej szkoły oraz pracownicy,
którzy przestali w niej pracować zobowiązani są do niezwłocznego zwrotu karty parkingowej
bez wezwania.

§4
1. Użytkownik we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą.
2. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku działania
sił przyrody (powódź, gradobicie, huragan, piorun), kradzieży (włamania, rozboju itp.),
zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie parkingu, jak również
rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie.
3. Wyłącza się odpowiedzialność Zarządcy z tytułu szkód komunikacyjnych i parkingowych
dotyczących pojazdów i osób korzystających z parkingu.

§5
1. Zabronione
jest
parkowanie
pojazdów
poza
miejscami
wyznaczonymi
do
parkowania, blokujące inne pojazdy, wjazd na parking lub zastawienie dróg ewakuacyjnych.
2. Na parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 km/h.
3. Przy wjeździe na parking pierwszeństwo mają pojazdy wyjeżdżające z parkingu.
4. Pojazd po ustawieniu na miejscu parkingowym powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony
zapłon, światła, zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik.
5. Dzieci z klas młodszych (I - III) dowożone przez rodziców lub opiekunów poruszają się po
parkingu pod ich opieką.
6. Zabronione jest parkowanie pojazdu i wychodzenie poza teren szkoły.
7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez pojazd lub
powstałe w związku z korzystaniem z miejsca parkingowego, w szczególności z tytułu
zanieczyszczenia powierzchni parkingu na skutek wycieku płynów z pojazdu (wyciek oleju,
płynu hamulcowego, płynu chłodniczego itp.) lub zniszczenia roślinności na terenie szkoły.
8. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu:
a. pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne podobne
materiały i substancje mogące stworzyć zagrożenie dla osób i mienia,
b. pojazdów pełniących funkcje obwoźnych sklepów, jeśli ich celem byłoby prowadzenie
działalności handlowej na parkingu,
c. samochodów ciężarowych (z wyłączeniem pojazdów zaopatrzenia szkoły).
9. Na terenie parkingu zabronione jest:
a. palenie tytoniu,
b. spożywanie alkoholu,
c. zaśmiecanie,
d. działanie niezgodne z przepisami bhp i ppoż,
e. zachowanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub zakłócające korzystanie z
parkingu.

§6
Za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu Zarządca parkingu może:
1. Upomnieć pisemnie posiadacza karty parkingowej.
2. Zawiesić kartę parkingową na okres od 1 do 6 miesięcy.
3. Unieważnić kartę parkingową.

§7
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 roku.

KARTA PARKINGOWA
NR 000/2015

Uprawnia:
do parkowania na terenie
Szkoły Podstawowej nr 6
w Płocku
bez ograniczeń.

KARTA PARKINGOWA
NR 000/2015

Uprawnia:
do parkowania na terenie
Szkoły Podstawowej nr 6
w Płocku
nie dłużej niż 30 minut.

KARTA PARKINGOWA
NR 000/2015

Uprawnia:
do parkowania na terenie
Szkoły Podstawowej nr 6
w Płocku
nie dłużej niż 30 minut.

