
Regulamin korzystania z bezpłatnych i niestrzeżonych miejsc postojowych 

klubu Smart Gym® przy ul. Chorzowskiej 212 w Katowicach 

 

§ 1 

Postanowienia Ogólne 

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki korzystania z niestrzeżonych i 

bezpłatnych 75 (siedemdziesięciu pięciu) miejsc postojowych zlokalizowanych przy  

ul. Chorzowskiej 212 w Katowicach, w skład których wchodzi:  

1) 61 (sześćdziesiąt jeden) miejsca zlokalizowane w garażu podziemnym oznaczonych 

numerami od 1-61 

oraz  

2) 14 (czternaście) miejsca zlokalizowane na zewnątrz budynku oznaczonych 

numerami od MPZ01 do MPZ14 – miejsca postojowe naziemne,  

oznaczonych (każde z osobna) logo Smart Gym® (dalej: „Miejsca Postojowe”). 

2. Miejsca Postojowe pozostają w wyłącznej dyspozycji właściciela klubu Smart Gym® 

znajdującego się w Katowicach przy ul. Chorzowskiej 212 (dalej: „Parking”) tj. spółki 

Platinium Wellness sp. z o.o.  z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, 

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383004, NIP: 6772356421, 

REGON: 121499796, kapitał zakładowy 3.110.000,00 (dalej: Właściciel Klubu Smart 

Gym®). 

3. Regulamin został opracowany i wprowadzony przez Właściciela Klubu Smart Gym® celem 

zapewnienia ładu, porządku oraz przejrzystości zasad korzystania z Miejsc Postojowych.   

§ 2 

Zasady korzystania z Miejsc Postojowych 

1. Miejsca Postojowe są miejscami niestrzeżonymi oraz bezpłatnymi. Klient korzystając z 

Miejsc Postojowych bierze do używania wybrane przez siebie Miejsce Postojowe na 

zasadach określonych w Regulaminie. 

2. Do korzystania z Miejsc Postojowych uprawnieni są wyłącznie klienci klubu Smart Gym® 

znajdującego się przy ul. Chorzowskiej 212 w Katowicach, którzy korzystają z tych Miejsc 

wyłącznie w czasie korzystania z usług klubu Smart Gym® przy ul. Chorzowskiej 212 w 

Katowicach (dalej: Klienci).  

3. Miejsca Postojowe dostępne są wyłącznie dla Klientów, na zasadach określonych w 

Regulaminie wyłącznie w czasie korzystania przez Klientów z klubu Smart Gym® przy ul. 

Chorzowskiej 212 w Katowicach, w dni i godziny otwarcia klubu Smart Gym® przy ul. 

Chorzowskiej 212 w Katowicach. 

4. W czasie korzystania z Miejsc Postojowych Klient zobowiązany jest zwrócić szczególną 

uwagę na pojazdy sąsiednie i ustawić swój pojazd w wyznaczonych do tego miejscach, nie 

zasłaniając linii wyznaczających miejsca dla parkowania. 

5. Na terenie Miejsc Postojowych zabronione jest: 



1) naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu, jak również wymiana lub uzupełnianie 

płynów eksploatacyjnych, w szczególności takich jak płyny chłodzące, paliwa lub 

oleje; 

2) parkowanie w sposób utrudniający korzystanie z Miejsc Postojowych innym Klientom; 

3) prowadzenie handlu oraz innych czynności usługowych lub komercyjnych. 

6. Klienci korzystający z Miejsc Postojowych zobowiązani są do: 

1) zachowania na terenie Miejsc Postojowych bezpieczeństwa, porządku, ładu i czystości; 

2) przestrzeganie przepisów ppoż. i sanitarnych; 

3) podporządkowania się poleceniom pracowników klubu Smart Gym® przy  

ul. Chorzowskiej 212 w Katowicach odpowiadających za bezpieczeństwo i porządek. 

§ 3 

Weryfikacja prawidłowości korzystania z Miejsc Postojowych 

1. Właściciel Klubu Smart Gym® uprawniony jest do weryfikacji, czy z Miejsc Postojowych 

korzystają uprawnieni zgodnie z Regulaminem Klienci.  

2. W celu przeprowadzenia weryfikacji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu personel 

klubu Smart Gym® przy ul. Chorzowskiej 212 w Katowicach uprawniony jest do 

poproszenia stawienia się w recepcji klubu Smart Gym® przy ul. Chorzowskiej 212 w 

Katowicach użytkownika pojazdu pozostawionego na Miejscu Postojowym. Prośba, o 

której mowa w zdaniu poprzednim zostanie skierowana za pośrednictwem sprzętu 

nagłaśniającego dostępnego na terenie klubu Smart Gym® przy ul. Chorzowskiej 212 w 

Katowicach. 

3. W przypadku niestawienia się użytkownika pojazdu w recepcji klubu Smart Gym® przy ul. 

Chorzowskiej 212 w Katowicach pomimo trzykrotnego skierowania prośby, o której mowa 

w ust. 2 niniejszego paragrafu, Właściciel Klubu Smart Gym® uprawniony jest do 

odholowania pojazdu takiego użytkownika na jego koszt i ryzyko.  

4. W przypadku pozostawienia na Miejscach Postojowych pojazdu w sposób zagrażający 

bezpieczeństwu osób lub mienia, użytkownik pojazdu bądź w przypadku dopuszczenia się 

przez użytkownika pojazdu pozostawionego na Miejscu Parkingowym innych zasad 

korzystania z tych Miejsc określonych w Regulaminie, użytkownik takiego pojazdu 

zostanie poproszony o usunięcie pojazdu z Miejsca Postojowego. W przypadku 

niezastosowania się przez użytkownika takiego pojazdu do prośby, o której mowa w zdaniu 

poprzednim Właściciel Klubu Smart Gym® uprawniony jest do odholowania pojazdu 

takiego użytkownika na jego koszt i ryzyko. 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin Parkingu dostępny jest na stronie www.smartgym.club oraz w klubie 

Smart Gym® przy ul. Chorzowskiej 212 w Katowicach. 

2. Przed skorzystaniem z Miejsc Postojowych użytkownik pojazdu zobowiązany jest 

zapoznać się z Regulaminem.  

 

 

 

http://www.smartgym.club/

