REGULAMIN
FUNKCJONOWANIA
PARKINGU SZPITALNEGO
1. Z chwilą wjazdu na teren Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie wjeżdżający
akceptują wszelkie warunki określone w niniejszym Regulaminie.
2. Na terenie Szpitala dostępne są parkingi niestrzeżone oraz wyznaczone miejsca do
parkowania.
3. Opłaty za wjazd i parkowanie obowiązują 7 dni w tygodniu, 24 h/dobę.
4. Opłata za wjazd i korzystanie z miejsca parkingowego wynosi:
a) pierwsze 30 minut – bezpłatne (pod warunkiem opuszczenia parkingu w tym
czasie),
b) do 5 godzin - 3 zł za każdą rozpoczętą godzinę,
c) po 5 godzinach - 5 zł za każdą rozpoczętą godzinę,
d) parkowanie całą dobę - 30 zł.
5. Osoba nie posiadająca zezwolenia wjeżdżając na teren Szpitala obowiązkowo
zatrzymuje się przed szlabanem przy bramie wjazdowej w celu otrzymania biletu
parkingowego, na podstawie którego zostanie pobrana opłata.
6. Przy wyjeździe ze Szpitala należy dokonać zapłaty w kasie automatycznej.
7. Po dokonaniu należnej opłaty parkingowej i zeskanowaniu biletu przy bramie
wyjazdowej szlaban podniesie się w górę umożliwiając wyjazd.
8. Osoba, która zagubi bilet parkingowy zostanie obciążona opłatą za jego zagubienie
w wysokości 100 zł oraz poniesie koszty wynikające z godzin postoju. Zagubiony
bilet można nabyć w kasie automatycznej.
9. Kierujący pojazdem obowiązany jest do parkowania pojazdu na jednym
z wyznaczonych parkingów bądź na wyznaczonych miejscach parkingowych.
10. Zabrania się parkowania pojazdów na chodnikach, zieleńcach, drogach dojazdowych
przy budynkach i bramach.
11. Zwolnieni z opłat są kombatanci i inwalidzi posiadający ważne zaświadczenie,
samochody Pogotowia Ratunkowego, Państwowej Straży Pożarnej, Policji,
Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej, służb komunalnych, ochrony Szpitala oraz
motocykliści.
12. Dyrektor zastrzega sobie prawo otwarcia szlabanów i niepobieranie opłat na cały
dzień w szczególnych okolicznościach lub w sytuacji awarii.
13. Kierowca pojazdu zobowiązany jest stosować się do przepisów obowiązujących na
terenie Szpitala.
14. Na terenie Szpitala obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h. Kierujący
zobowiązany jest w każdym przypadku ustąpić pierwszeństwa pieszemu.
15. Szpital nie odpowiada za wszelkie szkody powstałe w trakcie parkowania
w tym m. in.:
a) szkody powstałe w wyniku włamania do pojazdu,
b) inne uszkodzenia pojazdu,
c) kradzież pojazdu lub jego wyposażenia.

