
  
  

REGULAMIN NIESTRZEŻONEGO PŁATNEGO  
PARKINGU SCOUT CAMP POZNAŃ  

DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 
 

 
1. Zarządcą parkingu jest Fundacja Wspólny Nurt. Parking jest 

integralną częścią Scout Camp Poznań. 

2. Regulamin określa warunki wjazdu i korzystania z wyznaczonych dla 
pojazdów miejsc postojowych na terenie parkingu. 

3. Scout Camp Poznań działa zgodnie z ideą życia bliższego naturze   
i propagowania harmonijnego, wolniejszego i bardziej świadomego 
stylu życia. Oczekujemy od Gości parkingu uszanowania 
realizowanych wartości i poszanowania dla przyrody - nie śmiecenia 
oraz nie niszczenia zieleni.  
 

4. Parking jest niestrzeżony płatny. Opłata pobierana jest przy wjeździe 
na teren parkingu. W ramach opłaty za każdorazowy wjazd na parking, 
w godzinach otwarcia parkingu, pojazd może zajmować miejsce 
postojowe bez limitu czasowego. 
 

5. Parking zawiera około 100 miejsc postojowych, w tym 2 miejsca dla 
osób z niepełnosprawnościami. 

6. Do parkowania pojazdów na miejscach przeznaczonych dla osób  
z niepełnosprawnościami uprawnieni są wyłącznie użytkownicy 
pojazdów posiadających ważną kartę osób z niepełnosprawnościami, 
umieszczoną w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu. 
 

7. Na terenie parkingu i drogi dojazdowej obowiązują przepisy ustawy  
z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym. Na terenie 
parkingu obowiązuje maksymalna prędkość poruszania się pojazdów 
10 km/h. 

 



8. Fundacja Wspólny Nurt nie ponosi odpowiedzialności za szkody 
powstałe w wyniku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu na 
terenie parkingu z winy użytkownika pojazdu, osób trzecich lub 
działań sił wyższych. 

 
9. Kierowca pojazdu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody 

wyrządzone na terenie parkingu osobom trzecim. 
 

10. W przypadku rażącego zachowania lub złamania zasad regulaminu, 
obsługa parkingu Scout Camp Poznań zastrzega sobie prawo do 
usunięcia Gości z terenu parkingu. 

11. Jeżeli użytkownik pojazdu poprzez niewłaściwe zaparkowanie 
pojazdu utrudni lub zablokuje ruch na terenie parkingu, zaparkuje 
pojazd poza oznaczonymi miejscami parkingowymi bądź na 
miejscach wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami bez 
posiadania karty osoby niepełnosprawnej umieszczonej w widocznym 
miejscu za szybą samochodu upoważniona obsługa parkingu jest 
uprawniona do zlecenia odholowania pojazdu na koszt użytkownika 
pojazdu przez odpowiednie służby. 

12. Korzystający z parkingu, którzy nie zastosują się do zasad ustalonych 
niniejszym regulaminem podlegają sankcjom nałożonym przez Straż 
Miejską i Policję. 

13. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża 
zgodę na warunki niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do 
ścisłego przestrzegania jego postanowień.  

 
 
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Wspólny Nurt z siedzibą w Poznaniu (60-461) przy ul. 
Przasnyskiej 21 i przetwarzane są one w celu umożliwienia świadczenia usługi. Podstawę prawną przetwarzania 
danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 RODO – tj. przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy (świadczenia 
usług). Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do nich, ich poprawiania, usuwania, 
sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz żądania ich przeniesienia do innego administratora danych. Dane 
przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania usługi. 

 


