
REGULAMIN PARKINGU NIESTRZEŻONEGO Summer Dying Loud 2021 

§1 

1) Regulamin określa zasady korzystania z Parkingu  Niestrzeżonego, zwanego dalej Parkingiem,  a w 
szczególności warunki  wjazdu i wyjazdu oraz przepisy porządkowe,  które obowiązują na terenie 
Parkingu. 

2) Wjazd na Parking oznacza akceptację niniejszego Regulaminu,  a także zobowiązanie do przestrzegania 
jego postanowień. 

§2 

1) Parking jest zlokalizowany na wydzielonej powierzchni na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji im. W. Smolarka (ul. 11 listopada 98, 95-070 Aleksandrów Łódzki). 

2) Wjazd na parking możliwy wyłącznie od strony ul. Mickieiwcza. 

3) Parking  jest  przeznaczony  wyłącznie dla uczestników Festiwalu SDL 2021 i będzie udostępniony od 
dnia 11 września 2021 roku od godz. 12:00 do dnia 12 września 2021 r. do godz. 12:00. 

4) W przypadku gdy uczestnik chcący skorzystać z parkingu korzysta również z pola namiotowego 
wówczas parking udostępniony będzie analogicznie do godzin udostępnienia pola namiotowego. 

§3 

1) Parking jest parkingiem niestrzeżonym, płatnym. Obowiązuje zakup biletu parkingowego poprzez 
stronę www.ebilet.pl (cena 15 zł).   

2) Liczba miejsc parkingowych: 300 

3) Istnieje możliwość zakupu miejsca parkingowego na miejscu, w dniu festiwalu: cena 15 zł (pod 
warunkiem nie wyczerpania limitu miejsc parkingowych). 

4) Parking jest przeznaczony wyłącznie dla samochodów osobowych i busów, o dopuszczalnej masie 
całkowitej do 3,5 T. 

5) Z korzystania z parkingu wyłączone są motocykle i rowery. Te pojazdy parkują bezpłatnie na 
wyznaczonym przez organizatora terenie bądź na polu namiotowym, przy namiocie uczestnika 
festiwalu. 

§4 

1) Organizator Festiwalu, a także MOSiR w Aleksandrowie Łódzkim nie ponoszą żadnej odpowiedzialności 
za pojazdy, rzeczy stanowiące ich wyposażenie albo w nich pozostawione oraz inne przedmioty 
pozostawione na Parkingu. 

2) Pojazdy mogą być parkowane jedynie na miejscach do tego wyznaczonych. Oznaczonych kolejnymi 
numerami. 

3) Uczestnik festiwalu chcący skorzystać z parkingu musi dostosować się do poleceń służb porządkowych i 
obsługi parkingu na terenie MOSiR. 

4) Dobrowolne przestawianie pojazdów jest zabronione na terenie Parkingu. 



5) Na terenie Parkingu zabronione są: palenie tytoniu, spożywanie alkoholu oraz innych używek, używania 
ognia, biwakowania, rozpalania ogniska, nocowania. 


