REGULAMIN
niestrzeżonego płatnego parkingu dla samochodów osobowych na Targach RemaDays
Warsaw 2022 (zwanego dalej: „Parkingiem”)
§1
1. Parkingiem zarządza Organizator Międzynarodowych Targów Reklamy i Druku RemaDays
Warsaw 2022 (dalej również jako: „Targi”) - GJC International sp. z o.o. sp. k. z siedzibą
w Poznaniu (dalej również jako: „Organizator”).
2. Teren parkingu stanowi integralną część Targów.
3. Parking jest płatny, niestrzeżony i przeznaczony wyłącznie dla samochodów osobowych.
§2
1. Poprzez wjazd na teren Parkingu dochodzi do zawarcia umowy najmu miejsca postojowego,
pomiędzy użytkownikiem pojazdu a Organizatorem na warunkach określonych w niniejszym
Regulaminie (dalej również jako: „Regulamin”) oraz w Kodeksie cywilnym.
2. Pozostawienie pojazdu na Parkingu nie ma znamion umowy przechowania w rozumieniu art.
835 Kodeksu cywilnego. Użytkownik pojazdu najmuje jedynie wybrane przez siebie miejsce
postojowe na Parkingu. Elementy ogrodzenia Parkingu, takie jak: szlabany i barierki, mają
na celu wyłącznie uniemożliwienie korzystania z Parkingu bez wniesienia opłaty.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na
terenie Parkingu pojazdów i nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie Parkingu,
zarówno znajdujące się w pojazdach, jak też poza nimi.
4. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren Parkingu akceptuje postanowienia
Regulaminu i zobowiązuje się do jego ścisłego przestrzegania.
§3
1. Parking jest czynny w następujących dniach i godzinach:
1) 13.02.2022 – 8:00 – 20:00;
2) 14.02.2022 – 8:00 – 22:00;
3) 15.02.2022 – 8:00 – 22:00;
4) 16.02.2022 – 8:00 – 18:30;
5) 17.02.2022 – 8:00 – 18:30;
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6) 18.02.2022 – 8:00 – 24:00;
7) 19.02.2022 – 0:00 – 4:00.
2. Opłata za zajęcie miejsca postojowego na Parkingu wynosi dla zwiedzających Targi
20,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia złotych) - za pełną dobę (24 godziny) liczoną od czasu
wjazdu. Przekroczenie tego limitu powoduje naliczenie opłaty za kolejną dobę.
3. Opłata pobierana jest w kasie (w rejestracji dla zwiedzających) lub przy wyjeździe
z Parkingu. Potwierdzeniem uiszczenia opłaty jest bilet parkingowy (dalej również jako:
„bilet”).
4. W ramach poniesionej opłaty pojazd może zajmować tylko jedno miejsce postojowe na
Parkingu.
5. W przypadku zagubienia biletu parkingowego odpowiedzialność ponosi użytkownik
pojazdu. W takim przypadku Organizator może wymagać wniesienia dodatkowej opłaty za
każdą dobę postoju pojazdu na Parkingu.
6. W widocznym miejscu przy wjeździe na teren Parkingu znajduje się tablica informacyjna
określająca warunki korzystania z Parkingu oraz aktualnie obowiązującą stawkę opłaty za
korzystanie z Parkingu.
7. Podczas zabudowy (tj. w dniach 13.02.2022 r. – 15.02.2022 r.) Parking jest bezpłatny.
8. Przy wjeździe na Parking pojazdów powyżej 3,5 t pobierana jest opłata (kaucja)
w wysokości 400 zł brutto uprawniająca do przebywania na terenie Targów podczas
rozładunku przez 4 godziny. Jeżeli czas rozładunku (tj. 4 godziny liczone od wjazdu na
Parking) nie zostanie przekroczony, przy wyjeździe z Parkingu kaucja zostanie zwrócona.
9. Postój pojazdów poza godzinami pracy Parkingu określonymi w ustępie 1, pojazdów
powyżej 3,5 t, a także pojazdów zajmujących więcej niż jedno miejsce postojowe, będzie
płatny w wysokości 150,00 zł brutto za dobę i może odbywać się wyłącznie na
wyznaczonych przez Organizatora miejscach postojowych.
10. W razie postoju pojazdu poza godzinami pracy Parkingu użytkownik zobowiązany jest do
pozostawienia za przednią szybą pojazdu biletu parkingowego uprawniającego do postoju
pojazdu na Parkingu.
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§4
1. Na Parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały
niebezpieczne, w szczególności: łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz podobnego rodzaju,
jeżeli materiały te nie zostały zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Niezależnie od zastosowanych środków ochrony, każdy użytkownik pojazdu przewożącego
materiały niebezpieczne, odpowiada za wszelkie szkody na osobie i mieniu wynikłe dla
jakiegokolwiek podmiotu w związku z wjazdem tego pojazdu na teren Parkingu.
3. Na terenie Parkingu, drogach wewnętrznych, wjazdowych i wyjazdowych z Parkingu
zabronione jest:
1) naprawianie, mycie, odkurzanie pojazdu, jak również wymiana lub uzupełnianie płynów
eksploatacyjnych, w szczególności takich jak płyny chłodzące, paliwa lub oleje;
2) parkowanie na drodze lub w sposób utrudniający korzystanie z Parkingu innym
użytkownikom;
3) poruszanie się pojazdem po terenie Parkingu w innym celu niż dojazd do miejsca
postojowego lub wyjazd z Parkingu;
4) prowadzenie działalności promocyjnej, handlowej oraz innych czynności usługowych lub
komercyjnych bez zgody Organizatora.
4. Użytkownicy zobowiązani są do:
1) zachowania na terenie Parkingu czystości;
2) przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych;
3) podporządkowania się poleceniom Organizatora, jego pracowników lub pracowników
ochrony, odpowiadających za bezpieczeństwo i porządek.
§5
1. Parking jest strefą ruchu i na jego terenie obowiązują przepisy ustawy - Prawo o ruchu
drogowym oraz maksymalna prędkość poruszania się pojazdów 10 km/h.
2. Użytkownicy parkingu zobowiązani są do przestrzegania znaków drogowych pionowych i
poziomych oraz stosowania się do nakazów Organizatora, jego pracowników lub
pracowników ochrony.
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3. W czasie parkowania użytkownik Parkingu jest obowiązany zwrócić szczególną uwagę na
pojazdy sąsiednie i ustawiać pojazd w wyznaczonych zatokach, nie zasłaniając linii
wyznaczających miejsca postojowe.
4. Zabrania się wjazdu na Parking pojazdów, których rozmiary uniemożliwiają zastosowanie
się do postanowień określonych w ustępie 3.
5. W przypadku zaparkowania pojazdu niezgodnie z Regulaminem, jeżeli może mieć to
bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób lub mienia, użytkownik Parkingu wyraża zgodę
na odholowanie jego pojazdu w miejsce wybrane przez Organizatora. Odholowanie pojazdu
nastąpi na koszt i ryzyko użytkownika Parkingu.
6. Zaparkowanie pojazdu w sposób zasłaniający linie wyznaczające miejsca postojowe oznacza
zajęcie przez jeden pojazd dwóch miejsc postojowych. W takiej sytuacji Organizator może
naliczyć opłatę za korzystanie z Parkingu w podwójnej wysokości.
§6
Użytkownik Parkingu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Organizatorowi lub innym
podmiotom na terenie Parkingu i jego otoczenia.
§7
Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące Parkingu należy zgłaszać Organizatorowi
telefonicznie pod e-mailem na adres: visitors@remadays.com.
§8
1. Regulamin ten stanowi integralną część Regulaminu Targów i obowiązuje od dnia
13 lutego 2022 r. - 19 lutego 2022 r.
2. W sytuacjach nagłych zmiana Regulaminu może nastąpić w formie ogłoszenia
Organizatora w trakcie Targów. Nie dotyczy to jednak wysokości opłat za miejsca
postojowe.
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