Katowice dn. 12.05.2008 r.

REGULAMIN
WJAZDU I PARKOWANIA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH NA TERENIE
AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
W KATOWICACH

1. Na terenie AWF w Katowicach obowiązują przepisy Prawa o Ruchu
Drogowym – regulujące zasady poruszania się pojazdów samochodowych
oraz pieszych.
2. Zgodnie z Prawem o Ruchu Drogowym na terenie AWF w Katowicach
znajduje się strefa zamieszkania gdzie obowiązują szczególne zasady
ruchu drogowego tj :
• prawo

pieszego

do

korzystania

z

całej

szerokości

drogi

i pierwszeństwo przed pojazdami.
• prędkość dopuszczalna pojazdów wynosi 20 km/h
• parkowanie pojazdów może odbywać się tylko w miejscach
do tego przeznaczonych i odpowiednio oznakowanych.
3. Wjazd na teren AWF w Katowicach jest płatny.
4. Parkingi AWF w Katowicach są parkingami płatnymi niestrzeżonymi –
za rzeczy pozostawione w zaparkowanych pojazdach oraz za ewentualne
uszkodzenia

pojazdów

uczelnia

nie

ponosi

jakiejkolwiek

odpowiedzialności.
5. Na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie uprawnieni
do wjazdu i parkowania na terenie AWF w Katowicach są :
• Pracownicy codziennie w godzinach 6.00 – 23.00
• Doktoranci codziennie w godzinach 6.00 – 23.00

• Studenci codziennie w godzinach 6.00 – 23.00
• Wjeżdżający

jednorazowo

od

poniedziałku

do

niedzieli

w godzinach 6.00 – 23.00.
6. Na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie uprawnieni do
wjazdu i parkowania na terenie AWF w Katowicach bez pobierania opłaty
uprawnieni są :
• Dostawcy i Firmy zewnętrzne dostarczające towary, materiały
i sprzęt na potrzeby uczelni oraz wykonujących prace inwestycyjne,
remontowe, naprawcze i kontrolne na rzecz uczelni – na podstawie
zezwoleń, przepustek wystawionych przez Kierowników Jednostek
Organizacyjnych

codziennie

w

godzinach

6.00

–

20.00

z ograniczeniem postoju do 30 min. bez możliwości długotrwałego
parkowania.
• Goście uczelni zgłoszeni przez Jednostkę zapraszającą na portiernię
Bramy

Głównej

AWF

w

Katowicach

(

wjazd

od

ul. Mikołowskiej ) codziennie w godzinach 6.00 – 23.00.
7. Na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie uprawnieni
do parkowania poza godzinami ustalonymi w punkcie 5. ( tzw.
parkowanie nocne ) na terenie AWF w Katowicach są:
• Mieszkańcy Domu Studenta AWF w Katowicach, posiadający Kartę
Mieszkańca.
• Goście Hotelu AWF w Katowicach posiadający Kartę Mieszkańca.
• Osoby posiadające indywidualną zgodę Kanclerza uczelni.
8. Wjazd pojazdów samochodowych przez Bramę nr 2 ( od ul. Barbary )
będzie możliwy w godzinach 6.00 – 18.00 tylko dla osób posiadających
kartę parkingową.
9. Parkowanie pojazdów samochodowych posiadaczy kart parkingowych
w miejscach do tego wyznaczonych odbywa się na podstawie
przyznanych identyfikatorów ( A, B, C, V )

10. Parkowanie pojazdów samochodowych -

wjazd płatny jednorazowy

odbywa się na parkingu ogólnie dostępnym za Nową Halą Sportową od
strony autostrady.
11. Wysokość opłat za korzystanie z wjazdu, oraz możliwości parkowania na
terenie uczelni karta parkingowa, jednorazowy wjazd określona została
w cenniku który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Cennik aktualizowany będzie co roku w formie komunikatu Kanclerza
AWF w Katowicach.
12. Wjeżdżający i korzystający z parkingu AWF w Katowicach wykupując
kartę parkingową lub bilet jednorazowego wjazdu wyraża zgodę na
warunki określone w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się
do ścisłego przestrzegania jego postanowień. W razie naruszenia zapisów
niniejszego

Regulaminu

użytkownikowi

zostanie

zablokowana

( unieważniona ) karta parkingowa.
13. Ochrona AWF w Katowicach jest upoważniona do usunięcia pojazdu
z terenu uczelni w razie zaistnienia uzasadnionego i nagłego
niebezpieczeństwa.

KANCLERZ
AWF W KATOWICACH

