
REGULAMIN I ORGANIZACJA PARKINGU FESTIWALOWEGO 

(17.08-21.08.2022r.) 
 

Parking zorganizowany przez Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie w dniach 17-
21.08.2021 r. na potrzeby CIESZFANÓW FESTIWALU jest parkingiem bezpłatnym 

niestrzeżonym. 
 

I. WARUNKI KORZYSTANIA Z MIEJSCA PARKINGOWEGO I PRZEDMIOT 

UMOWY 
1. Korzystanie z parkingu rozpoczyna się z chwilą wjazdu na Parking, a kończy się wraz z 

wyjazdem z Parkingu. 
 2. Do korzystania z miejsca parkingowego uprawnia zakupiony karnet lub bilet jednodniowy. 
Osoba korzystająca z miejsca parkingowego zwana jest dalej w Regulaminie 

„Korzystającym”.  
3. Zakup biletu jednodniowego uprawnia do przebywania na terenie parkingu 

krótkoterminowego, który zostanie stosownie oznaczony. 
4. Zakup karnetu wielodniowego uprawnia do przebywania na terenie parkingu 
długoterminowego, który zostanie stosownie oznaczony. 

6. Zgłoszenia rezerwacji wjazdu samochodów z przyczepami campingowymi lub 

kamperów przyjmuje Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. występujący w roli 

Zarządcy Terenu Festiwalu -  „CIESZFANÓW FESTIWALU” pod numerem telefonu:. 

728 872 731. Rezerwacja ta obejmuje okres trzech dni festiwalu i obliguje do zakupu 

karnetu.  Na teren parkingu dla przyczep campingowych i camperów nie można 

wjechać samodzielnie autem osobowym. 
7. Przewidziany jest specjalny parking dla motocykli usytuowany przy Szkole Podstawowej 

w Cieszanowie; adres: Nowe Sioło, ul. Mickiewicza 74, 37 – 611 Cieszanów. W przypadku 
nocujących motocyklistów przy motocyklach, opłaty za nocleg pobierane są w sekretariacie 
szkoły. Motocykle mogą być także pozostawione na parkingu festiwalowym, dostępnym 

bezpłatnie w przypadku posiadania karnetu lub biletu jednodniowego. Trzeba mieć jednak na 
uwadze, że przy motocyklach pozostawianych na parkingu ogólnym, nie można przy nim 

rozbić namiotu. 
8. Przewidziany jest parking dla osób z niepełnosprawnościami usytuowany przy Szkole 
Podstawowej w Cieszanowie adres Nowe Sioło, ul. Mickiewicza 74, 37 – 611 Cieszanów.  

 

II. CENA PARKOWANIA  

1. Opłata za korzystanie z miejsca parkingowego wliczona jest w cenie karnetu i biletu 
jednodniowego. 
2. Opłata za parkowanie następuje w chwili dokonania zakupu karnetu lub biletu 

jednodniowego. 
3. Brak  zakupionego biletu jednodniowego lub karnetu i zaparkowanie na terenie 

parkingu powoduje możliwość naliczenia kary dla użytkownika zaparkowanego w ten 

sposób pojazdu w wysokości 50 zł. 

 

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ  
1. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu odpowiedzialność stron określają 

odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 
2. Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu 
kradzieży, utraty lub zniszczenia pojazdu, jak i rzeczy pozostawionych w pojeździe. 



 3. Osoba posiadająca bilet jednodniowy lub karnet jest uznawana przez Centrum Kultury i 

Sportu w Cieszanowie jako upoważniona do wjazdu na Parking, kierowania pojazdem na 
terenie Parkingu oraz wyjazdu z Parkingu. 

4. Korzystający odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone na terenie Parkingu, w tym 
innym Korzystającym i osobom trzecim. 
5. Korzystający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania pracownika kas 

biletowych o spowodowaniu i/lub poniesieniu na Parkingu szkody i złożenia stosownego 
„oświadczenia” w formie pisemnej w 2 egzemplarzach, nie później niż przed opuszczeniem 

Parkingu, pod rygorem utraty uprawnień z tego tytułu. 
6. Korzystający zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego 
wnętrza osób niepowołanych oraz stosowania posiadanych systemów zabezpieczeń. 

7. Nieprzestrzeganie regulaminu Parkingu podlega opłacie porządkowej w wysokości  
500,00 zł oraz zablokowaniu pojazdu do czasu uiszczenia tej opłaty. Pojazdy stwarzające 

zagrożenie mogą zostać odholowane na koszt i ryzyko Korzystającego. 
 

IV. WARUNKI UŻYTKOWANIA PARKINGU 

1. Pojazdy wolno stawiać tylko na wyznaczonych miejscach postojowych w systemie 1 
pojazd – 1 miejsce. Jeżeli Korzystający nie dotrzyma niniejszego zobowiązania Centrum 

Kultury i Sportu w Cieszanowie jest uprawnione do odholowania pojazdu na koszt i ryzyko 
Korzystającego. 
2. Na miejscach dla niepełnosprawnych mogą parkować tylko pojazdy do tego uprawnione. 

Miejsca oznaczone znakiem „zarezerwowane”, są przeznaczone jedynie dla pojazdów do tego 
uprawnionych. 

3. Zabrania się parkowania na wjazdach, pasach ruchu, przejazdach, przejściach dla pieszych, 
miejscach oznaczonych znakiem „NIE PARKOWAĆ”, lub innych miejscach 
nieoznaczonych. 

4. Korzystający zobowiązany jest do respektowania znaków drogowych i pozostałych 
warunków użytkowania Parkingu oraz stosowania się do poleceń pracowników Centrum 

Kultury i Sportu w Cieszanowie. 
5. Pojazd powinien być zamknięty a jego zawartość zabezpieczona. Prosimy nie zostawiać 
zawartości pojazdu na widoku. 

6. Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie jest upoważnione do usunięcia pojazdu na koszt i 
ryzyko Korzystającego w razie zaistnienia nagłego i/lub uzasadnionego zagrożenia 

bezpieczeństwa. 
7. W przypadku nie zastosowania się do wymogów pkt. 4 powyżej, właściciel danego pojazdu 
zostanie obciążony wszelkimi i pełnymi kosztami związanymi z powstaniem ewentualnej 

szkody w stosunku do Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie. 
 

V. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA 
1. Na terenie Parkingu obowiązują przepisy kodeksu drogowego. 
2. Należy bezwzględnie przestrzegać znaków drogowych i informacyjnych oraz ograniczeń 

prędkości. 
3. Na terenie Parkingu obowiązuje prędkość do 20 km/h.  

4. Na terenie Parkingu zabronione jest: 
a. palenie i używanie otwartego ognia oraz picie alkoholu; 
b. magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie; 

c. tankowanie pojazdów; 
d. pozostawienie samochodu z pracującym silnikiem; 

e. parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami: chłodzenia, paliwowym czy 
wydechowym; 



f. przebywanie osób nieupoważnionych; 

g. wykonywanie innych, nieopisanych wyżej czynności, które mogłyby naruszyć bądź 
zagrozić bezpieczeństwu; 

h. rozkładania namiotów. 
6. Na miejscach parkingowych oraz drogach wewnętrznych zabronione jest naprawianie, 
mycie, odkurzanie samochodu, wymiana wody chłodzącej, paliwa lub oleju, jak również 

zanieczyszczanie Parkingu. 
 

VI. SKARGI I WNIOSKI  
Skargi i wnioski związane z korzystaniem z Parkingu należy zgłaszać  drogą pisemną na adres 
organizatora Festiwalu: Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie, ul. Kościuszki 4, 37-611 

Cieszanów. 
 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.08.2022r. 


