
S Z K L A R S K A  P O R E B A

Regulamin płatnego parkingu niestrzeżonego 
/ Terms and conditions of the paid unguarded car park  

MERCURE HOTEL SZKLARSKA PORĘBA

§1

Przedmiot regulaminu / Subject of the Regulations

1. Teren parkingu stanowi integralną część Mercure Hotel Szklarska Poręba. / The car park area is an integral part of the Mercure Hotel 
Szklarska Poręba. 

2. Parkingiem zarządza Operator Hotelu - Orkan Real Estate Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą 
w Warszawie, przy ul. Mińskiej 25, 00-803 Warszawa, wpisana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla  
m.st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000737396, REGON: 380574867,  
NIP: 1132977442. / The parking area is managed by the Hotel Operator - Orkan Real Estate Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością 
Spółka Komandytowa (Limited Liability Company, Limited Partnership) with its registered seat in Warsaw, at ul. Mińska 25, 00-803 
Warsaw, entered in the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for the Capital City of Warsaw, XII Commercial Division  
of the National Court Register, under KRS No. KRS 0000737396, REGON 80574867, NIP 1132977442.

3. Poprzez wjazd na teren parkingu dochodzi do zawarcia umowy na odpłatne korzystanie z miejsca postojowego, natomiast kończy się 
wraz z uiszczeniem opłaty parkingowej i wyjazdem z parkingu. / By entering the premises of the car park, the agreement on the use  
of a parking space is concluded for a fee, which ends upon payment of a parking fee and exit from the car park. 

4. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się  
do ścisłego przestrzegania jego postanowień. / By entering the car park premises, each vehicle user agrees to these Terms and  
Conditions and undertakes to comply with them.  

§2

Postanowienia ogólne / General provisions 

1. Parking jest niestrzeżony, płatny. / The car park is unguarded, payable.

2. Pojazd powinien zostać pozostawiony zamknięty, a jego zawartość zabezpieczona. / The vehicle should be left locked and its contents 
secured.

3. Mercure Hotel Szklarska Poręba nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie parkingu pojazdów 
mechanicznych jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych pojazdach. /  The Mercure Hotel Szklarska Poręba is not liable 
for loss of or damage to motor vehicles located in the car park, as well as for items left in these vehicles. 

4. Parking jest czynny przez wszystkie dni w roku (24h/doba). / The car park is open all days a year (24h/day). 

§ 3

Obowiązki i odpowiedzialności Gościa. / Duties and responsibilities of the guest. 

1. Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących wszelkiego rodzaju materiały niebezpieczne. / Vehicles 
carrying hazardous materials of any kind are strictly prohibited from entering the car park.

2. Na terenie parkingu dróg dojazdowych i wewnętrznych, obowiązuje maksymalna prędkość poruszania się pojazdów do 10 km/h.   
/ On the car park, access and internal roads, the maximum speed of vehicles is 10 km/h. 

3. Kierowca pojazdu korzystający z parkingu zobowiązany jest do przestrzegania znaków oraz poleceń obsługi hotelowej. / The driver of 
a vehicle using the car park is required to observe the signs and instructions of the hotel staff. 

4. Przed wjazdem na parking należy udać się do recepcji hotelowej w celu przyznania miejsca parkingowego. / Before entering the car 
park, you are requested go to the Hotel reception in order to be allocated a parking space. . 

5. Za zaparkowanie samochodu na dwóch miejscach postojowych, naliczona zostanie opłata za oba miejsca parkingowe.  
/ If you park your car in two parking spaces, you will be charged for both parking spaces.

6. Za zaparkowanie samochodu uniemożliwiające wyjazd samochodu zaparkowanego prawidłowo, zostanie naliczona opłata dodatkowa 
w wysokości 200 zł/doba. / If you park your car in such a way that it is not possible to leave the car parked correctly, you will be charged 
an additional fee of PLN 200 per day. 

7. W przypadku gdy pojazd zagraża bezpieczeństwu lub powoduje utrudnienia w ruchu na terenie parkingu zostanie odholowany  
na koszt kierującego. / In the event that a vehicle poses a threat to safety or causes an obstruction to traffic on the car park premises, 
it will be towed away at the driver’s expense. 

§ 4

Obowiązki i odpowiedzialności Hotelu / Obligations and responsibilities of the Hotel

1. Cennik i Regulamin parkingu są do wglądu w recepcji hotelowej, dodatkowo Regulamin wywieszony jest na terenie parkingu.  
/ Pricelist and car park regulations are available at the Hotel reception and, additionally, are displayed in the car park premises. 

Dyrekcja / Management
MERCURE HOTEL SZKLARSKA PORĘBA


