
 

REGULAMIN PŁATNEGO PARKINGU HOTELU BACÓWKA RADAWA & SPA 

 

1. Teren parkingu stanowi integralną część obiektu Hotelu Bacówka Radawa & SPA 

2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z niestrzeżonego parkingu, znajdującego się 

pod zarządem firmy Preis Paweł Preisner 

3. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wyjazd na teren parkingu, akceptuje postanowienia 

niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego ścisłego przestrzegania 

4. Parking dostępny jest 24 h 

5. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest pobrać bilet parkingowy z terminala który usytuowany 

jest przed bramą wjazdową. Aby pobrać bilet należy najechać samochodem na miejsce przy 

terminalu a następnie pobrać bilet 

6. Parking jest niestrzeżony, monitorowany, płatny zgodnie z poniższym cennikiem: 

▪ 10 zł/dobę/samochód dla Gości Hotelu Bacówka Radawa & SPA, którzy mają 

wykupiony pobyt 

▪ 0 zł /samochód za postój do 4 godzin dla Gości Restauracji Ferula. Za postój dłuższy 

niż 4 godziny obowiązuje opłata 10 zł/samochód/dobę. W celu wyzerowania biletu 

na postój bezpłatny do 4 godzin, należy zgłosić się do recepcji hotelu z biletem oraz 

paragonem z restauracji 

▪ 150 zł/ samochód/ dobę za nieupoważniony wjazd na parking bez biletu 

▪ 50 zł za zgubiony bilet 

7. Zarządca parkingu nie bierze odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na 

terenie parkingu pojazdów jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie 

parkingu, zarówno znajdujące się w pojazdach jak też poza nimi 

8. Parking jest strefą ruchu i na jego terenie obowiązują przepisy ustawy o ruchu drogowym 

oraz maksymalna prędkość poruszania się pojazdów zgodnie ze znakami 

9. Użytkownicy parkingu zobowiązani są na terenie parkingu do: 

▪ Przestrzegania znaków drogowych oraz poleceń obsługi i pracowników Hotelu 

▪ Zachowania czystości 

▪ Przestrzegania przepisów ppoż. i sanitarnych 

▪ Zachowania szczególnej ostrożności, zwłaszcza podczas parkowania i wykonywania 

manewrów 

10. W przypadku zaparkowania pojazdu w miejscu utrudniającym lub uniemożliwiającym ruch 

lub też w przypadku gdy  pojazd stwarza zagrożenie, użytkownik parkingu wyraża zgodę na 

odholowanie pojazdu na koszt i ryzyko użytkownika parkingu. 

11. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone firmie zarządzającej 

parkingiem lub osobom trzecim na terenie parkingu na zasadach ogólnych Kodeksu 

cywilnego 

12. Na terenie parkingu obowiązuje zakaz spożywania napoi alkoholowych. 

13. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania parkingu należy zgłaszać 

telefonicznie pod nr 16 736 11 20 lub mailowo recepcja@bacowkaradawa.pl  

14. Niniejszy regulamin stanowi integralną część Regulaminu Hotelu Bacówka Radawa & SPA, 

który dostępny jest w hotelu a także na stronie www.bacowkaradawa.pl  

15. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.12.2019 do odwołania. 
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