
  REGULAMIN 
PARKINGÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ MOSiR 

tel. 34 372 26 29, e-mail: park.lisiniec@mosir.pl 

 
Załącznik nr 14 
do Zarządzenia Nr D.0400.10.2018 
Dyrektora MOSiR 

z dnia 31.10.2018 r. 
I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. Parkingi administrowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie, zwane dalej „Parkingami”, zlokalizowane 
na terenie miasta Częstochowy, są własnością Gminy Miasta Częstochowa i znajdują się w trwałym zarządzie Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie z siedzibą przy ul. Dekabrystów 43, 42-215 Częstochowa, zwanego dalej 
„MOSiR”. 

2. Parkingi są płatne i niestrzeżone. 
3. Inkasent MOSiR (osoba obsługująca parking) ubrany jest w odblaskową kamizelkę wraz z identyfikatorem oraz posiada 

kasę fiskalną, wykaz opłat i regulamin parkingów. 
4. Wszelka działalność zarobkowa na terenie parkingów poza działalnością prowadzoną przez MOSiR, lub za jego zgodą, jest 

zabroniona. 
5. MOSiR może przetwarzać dane osobowe, w tym wizerunek osób korzystających z Parkingów, kierując się zasadami 

określonymi w ramach obowiązku informacyjnego, które wskazane są w Klauzuli Informacyjnej Obiektu, stanowiącej 
załącznik do niniejszego regulaminu, zgodnie z podstawą prawną jaką stanowią: ROZPORZĄDZENIE 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych tzw. RODO) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). 

 
II. ZASADY KORZYSTANIA Z PARKINGÓW 

1. Parkowanie pojazdów odbywa się w miejscach oznaczonych jako stanowiska parkingowe. 
2. Przy wjeździe na parking kierowca pojazdu otrzymuje potwierdzenie godziny rozpoczęcia parkowania, które winien umieścić 

w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu. Przy wyjeździe kierowca pojazdu uiszcza stosowną opłatę i otrzymuje 
paragon fiskalny. 

3. Kierujący pojazdem winien ustawić pojazd wg wskazań inkasenta MOSiR w taki sposób, aby nie powodować ewentualnych 
zakłóceń w odbywającym się ruchu. 

4. Przed pozostawieniem pojazdu na parkingu kierowca powinien sprawdzić stan zabezpieczenia swojego auta (zamknięcie 
bagażnika, szyb bocznych, drzwi itp.). 

5. W razie kradzieży lub pożaru pojazdu inkasent MOSiR natychmiast powiadamia właściwe służby (np. Policję, Straż Pożarną). 
 

III. ODPŁATNOŚĆ  
1. Opłaty za parkowanie pojazdów pobierane są przez inkasentów MOSiR wg obowiązującego wykazu opłat. 
2. Inkasenci MOSiR mają prawo żądać od osób, które zamierzają skorzystać z wyłączeń w wykazie opłat, okazania 

stosownych, aktualnych dokumentów potwierdzających uprawnienia do ich zastosowania, w tym dokumentów 
stwierdzających tożsamość. 

 
IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia pojazdów powstałe w czasie parkowania. 
2. Za przedmioty wartościowe i pieniądze pozostawione w pojazdach oraz za rzeczy pozostawione poza nimi, MOSiR nie ponosi 

odpowiedzialności. 
3. Za zniszczenie lub uszkodzenie mienia MOSiR znajdującego się na terenie parkingów obowiązuje odpłatność w pełnej 

wysokości wyrządzonej szkody. 
4. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osób korzystających z parkingów, które zostaną przez nie zagubione, a także 

skradzione lub zniszczone przez osoby trzecie. 
5. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub negatywne skutki spowodowane nieprzestrzeganiem: przepisów prawa, 

niniejszego regulaminu oraz poleceń inkasentów MOSiR. 
 

V. PRZEPISY KOŃCOWE 
1. Znalezione przez inkasentów MOSiR rzeczy, pozostawione lub zagubione przez osoby korzystające z parkingów, będzie 

można odebrać u ww. inkasentów. Okres przechowywania znalezionych rzeczy wynosi do 30 dni od daty znalezienia. 
2. Skargi i wnioski można składać do Dyrektora MOSiR. 

 
 

Dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Częstochowie 
 

 
 

Regulamin obowiązuje od 31.10.2018 r. 
 

Telefony alarmowe: 

112 – Europejski numer alarmowy 

986 – Straż Miejska 

997 – Policja 

998 – Straż Pożarna 
999 – Pogotowie ratunkowe 
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