
Regulamin
wjazdu i parkowania pojazd6w samochodowych

na terenie Kampusu Kokoszk6w

A. Slowniczek

Kampus - Kampus Kokoszk6w ppWSZ w Nowym Targu.

Karta - elektroniczny identyfikator wjazd u przydzielany ka2demu u2ytkownikowi systemu
kontroli wjazdu. Posiada wtasny, unikalny numer identyfikacyjny oraz okre6lony okres
wa2no5ci. Moze byi odnawiana.

Interkom - urzqdzenie zainstalowane przy bramkach wjazdowych, obok czytnika karty,
slu2qce do komunikacji glosowej z portierniq.

Administrator - Administrator Budynk6w Uczelni; ma siedzibe w Biurze Kanclerza.

B. Postanowienia og6lne

t' system kontroli wjazdu na teren Kampusu Kokoszk6w ma na celu uporzqdkowanie ruchu
pieszo-jezdnego wewnqtrz Kampusu i przezto poprawq bezpiecze6stwa.

2' Na terenie Kampusu obowiqzuiq przepisy Prawa o Ruchu Drogowym i jest ustanowiona
,,strefa zamieszkania". Oznacza to prawo pieszego do korzystania z catej szeroko6ci drogi
jego i pierwszef stwo przed pojazdami, prqdko66 dopuszc zalnapojazd6w wynosi 20km/h,
a parkowanie pojazd6w mo2e odbywai siq tylko w miejscach do tego przeznaczonych i
od powied nio oznakowanych.

3' wjazdy na Kampus sq kontrolowane i ewidencjonowane. wyjazdy sq niekontrolowane.
4' umoiliwienie wiazdu na teren Kampusu nie jest toisame z zagwarantowaniem

Uiytkownikowi wolnego miejsca do parkowania.

5' Jednorazowe podniesienie szlabanu umoiliwia przeiazdtylko jednego pojazdu.
6' Miejsca wyznaczone do parkowania sq parkingiem niestrzeionym, ze wszetkimi tego

konsekwenciami w zakresie odpowiedzialnosci prawnej Uczelni.
5. Prawo do wjazdu i parkowania na terenie Kampusu maiq:

a) studenci stacjonarni i niestacjonarni Uczelni,
b) pracownicy Uczelni,
c) dostawcy ustug i wykonawcy um6w z Uczelniq,
d) osoby prowadzqce na terenie Uczelni uzgodnionq z niq wlasnq dzialalno6i,
e) goScie Uczelni,
f) inne osoby upowa2nione przezWtadze Uczelni.

6' Ze wzglqdu na uroczysto5ci i imprezy oraz dztalania gospodarcze prawo wjazdu na teren
Kampusu mo2e byi ograniczane. Decyzje podejmuje Kanclerz.



7. Wjazd na teren Kampusu zasadniczo odbywa siq bezobsfugowo, z u2yciem odpowiedniej
Karty. Osoby nieposiadajqce Karty podjezdzajq pod szlaban wjazdowy ilqczqsiq z obstugq
przez Interkom; obstuga decyduje o mo2liwoSci wjazdu takiej osoby.

8. Wjazd i parkowanie na terenie Kampusu zasadniczo jest bezplatne. Osoby uprawnione
pokrywajq koszt Karty, poprzez wptatq na odpowiednie konto, wg aktualnej warto6ci
okre6lonej przez Kanclerza w zafqczniku.

9. Osoba wje2d2ajqca na teren Kampusu jest zobowiqzana do przestrzegania niniejszego

Regulaminu, ustalonych na Kampusie zasad organizacji ruchu oraz ma stosowad siq do
poleceri porzqdkowych i organizacyjnych pracownik6w ochrony lub administracji Uczelni.

10. W razie zaistnienia na terenie Kampusu zdarzenia zwiqzanego ze szkodq na pojeldzie
uczestnik zdarzenia powinien niezwtocznie zawiadomii Administratora - nie p62niej
jednak, niz przed opuszczeniem Kampusu.

11. W razie nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu Karta mo2e zostai zablokowana bez

zwrotu oplaty.

C. Postanowienia szczeg6fowe

L2. Osoby uprawnione, o kt6rych mowa w ust. 5 lit. a - d mogq uzyska6 Kartq u

Administratora. Studenci przedstawiajq waznE legitymacjq studenckq. Pracownicy
otrzymujq Kartq,,po znajomoSci" lub po potwierdzeniu w Dziale Kadr.

L3. Karta jest wydawana na okre6lonq osobq i okre6lony pojazd. Przekazywanie Karty
osobom trzecim jest niezgodne z Regulaminem.

14. Studenci otrzymujq Karty na okresy p6troczne (semestralne); Karty dziatajq w godzinach

6:00 - 22:00.

15. Pracownicy otrzymujq Karty na okresy roczne; karty dziatajqcatodobowo.

16. Spos6b wjazdu na Kampus os6b, o kt6rych mowa w ust. 5 lit. e, f, powinny uzgodnii osoby
za praszajqce.

L7. Osoby prowadzqce na Kampusie czasowo ograniczonq dzialalno56 komercyjnq lub
uczestniczqce w takich dziataniach mogA uzyska6 prawo wjazdu (w tym Karty) po

uzgodnieniu z Ad ministratorem.

L8. Pojazdy specjalne w akcji sE wpuszczane natychmiast i bezpfatnie.

L9. Wnioski, skargi i uwagi zwiqzane z funkcjonowaniem systemu kontroli wjazdu mo2na

zglasza( do Administratora; osobi6cie lub na adres budvnek(dppwsz.edu.pl

KANCTT[,ERZ



Zolqcznik do
Regulaminu wjazdu i parkowania pojazd6w samochodowych

na terenie Kompusu Kokoszk6w

Koszt Karty wjazdowej

t. Warto6d Karty t2zl

w razie zagubienia Karty mo2na uzyska6 jej duplikat, za cene jak wy2ej.





Komunikat tr{r I
Kanclerza Podhalafiskiej Pafi stwowej wyzszej szkog zawodowej

rv Nowym Targu
z dnia 5 stycznia

dot.vcz4cy odplatnosci za krrtg wjazdu na teren Kampusu Kokoezkdw"

Dzialai4c rra tr:odstawie zwzqdzenia Rektora w |20rs z dnia

w sprawie kontroii wjazd6rv na teren karnpusu Kokoszk6w oraz

a'iazdtt pojazdem samochedowym n& teren Kampusu Koktsszkdw,

oplatg stanowi4c4 koszt zakupu i personalizacji karty w kwocie:

1. Oplata pokrywaj4ca koszt raydania Kar.ty

2. Oplata za kolejn4' Kartq dla tej samej osoby

05 s*,gztlia 2015 roku,

w oparciu a Regilamin

niniej szynr rrrpro.x'adzam

12 zl

36ZJ

Konto przeznaczane dla oplat:

Nr konta: 47 1090 2590 0S00 00CI1 29S& 4939

W polu.,Nazw& odbiorcy" wpisujemy ooFpW$Z N.Targrr.

W polu,"'I'y-tul przelewu" wpisujerny tekst:

,rKarta student, naTwiska, irnig, adres*

Iub

,,Karta pracownik, nazwislro, imig, udtesrr,

Praeormicy zatr.udnieni na umowie o

uAdrninistratcra Budynkdw o$wiadczeuie

i natychmiast adebraf Karte.

wydanq na skutek znis:zszenia" zgubienia,
przedtuZenie waznodci tej sanrej karty nie

pracg ftlog4 zamiast przeiewu podpisad

o zgodzie na potrqcenie oplaty z pensji

kafig.
danej;




