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   أحكام وشروط المشروع الوطني للدراجات الكهربائية
 بشأن جلسات وفعاليات تنمية المهارات والثقة 

 2022ديسمبر  22
 مباشر

 
 مقدمة .1

 
-Making cycling eتسري هذه األحكام والشروط على الحجز في إحدى فعاليات "تيسير ركوب الدراجات الكهربائية ] .1.1

asier[ الفعالية"( ضمن المشروع الوطني لركوب الدراجات الكهربائية"( ]National E-Cycle Scheme .)"المشروع"( ]   
 

لفعالية ونوافق على قبول التحاقك بالفعالية وتزويدك بدراجة كهربائية  من خالل حجز مكان في الفعالية تؤكد رغبتك في حضور ا .1.2
 )"الدراجة الكهربائية"( وكماليات وملحقات لالستخدام في أثناء الفعالية، كما هو منصوص عليه في تأكيد الحجز المنفصل.   

 
ال تدوم الفعالية واستخدامك الدراجة الهوائية وأي كماليات مقدَّمة )بما فيها أي مصابيح وأقفال وخوذات( أطول من ساعتين على   .1.3

   األكثر وتُقدَّم إليك مجانًا. 
 

والشروط   من خالل حجز الفعالية وتحديد المربع المعني في نظام إدارة الحجوزات التابع لنا توافق على االمتثال لهذه األحكام  .1.4
   )"البنود"( وااللتزام بها. 

 
 يجوز أن تسري أحكام وشروط منفصلة على أي عملية إعارة دراجة كهربائية نوفرها لك بشكل منفصل.  .1.5

 
 يرجى المالحظة أنه إذا خرقت أيًا من هذه البنود، يجوز لنا رفض السماح لك بااللتحاق بالفعالية و/أو إلزامك بمغادرة الفعالية.    .1.6

 
 معلومات عنّا وعن المشروع  .2

 
لة في إنجلترا وويلز برقم شركة  Cycling UK)االسم التجاري  Cyclists’ Touring Clubنحن  .2.1 ( شركة مؤسسة ومسجَّ

لة كمؤسسة خيرية في إنجلترا وويلز برقم مؤسسة خيرية  25185 وفي اسكتلندا برقم مؤسسة خيرية    1147607ومسجَّ
SC042541  ل كائ   Parklands, Railton Road, Guildford, Surrey GU2 9JXن بالعنوان ومكتبها المسجَّ

("Cycling UK") . 
 

يهدف المشروع إلى زيادة وعي الجمهور واإلدراك العام لمفهوم الدراجات الكهربائية وتسريع وتيرته، وتلقينا تمويالً من وزارة   .2.2
 النقل لتقديم المشروع. 

 
بشأن هذه البنود و/أو الدراجة الكهربائية و/أو الفعالية و/أو المشروع عبر البريد   يمكنك التواصل معنا وطرح أي استفسارات  .2.3

 bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.orgاإللكتروني: 
 

 الحجز في الفعالية  .3
 

 لحجز مكان في فعالية، يجب أن:  .3.1

  16عاًما أو أكبر )يرجى المالحظة أن بعض مراكز الدراجات الكهربائية التابعة لنا تسمح لمن فوق  18يكون سنك  .3.1.1
 عاًما بالمشاركة في فعالياتنا، بشرط الحصول على موافقة أبوية يجب توثيقها عبر نموذج موافقة أبوية مكتمل(؛ و 

   ركوب الدراجات؛تكون متقنًا ومؤهالً ل .3.1.2

 تضمن دقة جميع البيانات المقدَّمة منك في أثناء عملية الحجز واكتمالها وعدم انطوائها على أي تضليل؛ و  .3.1.3

 توافق على هذه البنود.  .3.1.4
 

مه لحضور الفعالية بناًء على تقديرنا الخالص.  .3.2  نحتفظ بالحق المطلق في رفض طلب الحجز الذي تقّدِّ
 

يجب عليك تقديم ما يثبت هويتك عند الحضور في الفعالية )على سبيل المثال: رخصة قيادة أو جواز سفر أو تصريح إقامة   .3.3
أو بطاقة هوية وطنية لغير البريطانيين، وما إلى ذلك، أو  ( ARC( بالمملكة المتحدة أو بطاقة تسجيل لجوء )BRPبيومتري )

(/طالب إلحدى الفعاليات المقدَّمة في مكان عمل أو مركز تعليم(،  NHSبطاقة مرور موظف/هيئة الخدمات الصحية الوطنية )
تورة مرافق أو فاتورة  ويجب عليك أيًضا إحضار تأكيد الحجز معك. يُفضل بطاقة هوية بصورة فوتوغرافية، لكننا نقبل أيًضا فا

ضريبة مجلس محلي أو كشف حساب مصرفي إذا لم تكن لديك بطاقة هوية بصورة فوتوغرافية، بشرط أن يظهر فيها اسمك  
 بالكامل وعنوانك. 

 

 تبدأ الفعالية وتنتهي في التاريخ والوقت المحددين في تأكيد الحجز.  .3.4
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ات لكل فرد على حدة. تقتصر صالحية كل حجز على الفرد المسمى عند  ألغراض المراقبة والتقييم، يجب إجراء حجوزات الفعالي  .3.5
 تأكيد الحجز ويمكنك الحجز لفرد واحد فقط في كل فعالية. درًءا للشك، يحق للمشاركين حضور أكثر من فعالية واحدة. 

 

استبيانين اثنين بعد الفعالية. يمكنك توافق على المشاركة في عملية المراقبة والتقييم التي تتضمن استبيانًا واحًدا قبل الفعالية و .3.6
 اإلجابة على االستبيانات دون ذكر اسمك. 

 

" لدعوتك إلى  Steerأو شريك التقييم التابع لوزارة النقل " Cycling UKبعد مشاركتك في الفعالية، يجوز أن تتواصل معك  .3.7
 المشاركة في استقصاءات أخرى بشأن المشروع والفعالية ومشاركتك فيه أو فيها. 

 
 واجباتك .4

 
 عند حضور فعالية، يجب عليك:  .4.1

 االمتثال لهذه البنود وكل القوانين المعمول بها؛ و  .4.1.1

   استخدام الدراجة الكهربائية وأي تجهيزات أخرى بشكل معقول ومسؤول؛ و  .4.1.2

 استخدام الدراجة الكهربائية وأي تجهيزات أخرى وفقًا لكل التعليمات المقدَّمة من موظفي الفعالية؛ و    .4.1.3

   اتباع كل تعليمات وإرشادات الصحة والسالمة المقدَّمة إليك من موظفي الفعالية؛ و  .4.1.4

فعالية والمشاركين اآلخرين بأدب واحترام واالمتثال ألي تعليمات أو قواعد موضوعة من قِّبل موظفي  معاملة موظفي ال .4.1.5
 الفعالية في الفعالية. 

 
 عند حضور فعالية، يجب عليك عدم:  .4.2

 إتالف أو تشويه أو تخريب الدراجة الكهربائية أو أي مواد وتجهيزات وكماليات أخرى مقدَّمة إليك؛  .4.2.1

 ربائية في سباق أو مجازفة أو ركوب استعراضي؛استخدام الدراجة الكه .4.2.2

 حضور الفعالية تحت تأثير كحول أو أدوية قوية أو عقاقير أخرى؛  .4.2.3

ب )مدربين( تابعين لنا دون إذن صريح منّا؛ .4.2.4  التقاط صور لموقع الفعالية أو الدراجة الكهربائية أو أي مشارك أو مدّرِّ

 استخدام هاتفك الجوال دون إذن واضح منّا؛ .4.2.5

ف بطريقة منافية لألعراف االجتماعية أو وقحة أو عنصرية أو جنسية أو معادية أو عدوانية، بما في ذلك )على  التصر .4.2.6
سبيل المثال ال الحصر( بطريقة تسبب أو يُرجح أن تسبب ذعًرا أو إساءة أو إزعاًجا آلخرين أو بطريقة يجوز أن ترتقي  

 إلى تحرش تجاه موظفي الفعالية أو أي مشارك آخر. 
 

  ي نهاية الفعالية يجب عليك أن تعيد إلينا الدراجة الكهربائية وأي مواد أو كماليات أو تجهيزات أخرى مقدَّمة إليك في أثناء الفعالية ف .4.3
 بالحالة نفسها التي كانت عليها عند تقديمها إليك.

 
نحتفظ بالحق في رفض مشاركتك في الفعالية و/أو استبعادك من الفعالية بناًء على تقديرنا الخالص إذا رأينا أن تصرفك عدواني   .4.4

أو غير قانوني أو تهديدي أو مسيء أو غير الئق أو يُرجح أن يسبب أذًا لمشاركين آخرين و/أو موظفي الفعالية أو أي من وكالئنا  
ن التمتع بحقوقهم أو راحتهم أو سالمتهم، أو إذا خرقت هذه البنود بطريقة أخرى، بما في ذلك التصرف  و/أو الجمهور أو صدهم ع

 بطريقة قد تسبب أو يُرجح أن تسبب ضرًرا لممتلكات )بما فيها، الدراجة الكهربائية على سبيل المثال ال الحصر(. 
 

المتقدم ذكره، ونحتفظ بالحق في   4-4ات الموضحة في البند ال تحصل على أي تعويض إذا تم استبعادك من فعالية ضمن المالبس .4.5
 رفض أي حجوزات أخرى في فعاليات مستقبلية )أو ما شابه( منك أو من أي فرد من طرفك. 

 

ال نتحمل مسؤولية عن أي ضرر أو خسارة أو تأخير أو نفقة تتكبدها، أو أي ضرر أو سرقة أو خسارة أي ملكية أو مشتمالت أو   .4.6
راض مشابهة تحضرها إلى الفعالية. درًءا للشك، ال نسقط مسؤوليتنا أو نقّيِّدها بأي حالة من األحوال إزاءك حيثما  أشياء أو أغ

  يمنعنا القانون من فعل ذلك.  بناًء عليه، ال شيء في هذه البنود يُسقط مسؤوليتنا أو يقّيِّدها بأي حالة من األحوال عن وفاة أو إصابة 
ن جانبنا، أو عن احتيال أو تعهدات احتيالية، أو عن أي مسألة أخرى يكون فيها إسقاط مسؤوليتنا أو  شخصية تحدث نتيجة إهمال م

 تقييدها )أو محاولة إسقاطها أو تقييدها( غير مشروع أو غير قانوني. 
 

 السالمة واألمان  .5
 

  1-4نتطلع إلى حصولك على تجربة آمنة وممتعة عند حضور فعاليتنا. إضافة إلى االمتثال الشتراطاتنا الموضحة في البندين  .5.1
آنفًا، نهيب بك توخي الحيطة والرأي السديد في أثناء الفعالية، ونوصيك بشدة بارتداء خوذة واستخدام معدات ومالبس   2-4و

  فعاليتنا.السالمة المناسبة عند المشاركة في  
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د أنك راكب دراجات مؤهل الستخدام الدراجات بشكل آمن ومسؤول في   .5.2 تقبل أن ركوب الدراجات ينطوي على مخاطر، وتؤّكِّ

الفعالية. تتحمل مسؤولية ضمان تمتعك بالقدرة البدنية على استخدام الدراجة الكهربائية بأمان وتقبل بركوبها على مسؤوليتك 
 الشخصية. 

 
 متعلقاتك الشخصية عند حضور إحدى فعاليتنا.تتحمل مسؤولية  .5.3

 
يجب عليك تقديم جميع المعلومات الطبية ذات الصلة إلينا قبل حضور إحدى فعاليتنا، وتتحمل المسؤولية وحدك عن التأكد من   .5.4

تمتعك باللياقة والصحة المناسبتين للحضور. إذا لم تكن متأكًدا، فتواصل معنا عبر البريد اإللكتروني:  
.bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org   

 
 االستبعاد من المشاركة وتعليقها .6

 
-4الستخدام الواردة ضمن البندين إذا لم تمتثل في أي وقت لهذه البنود )بما في ذلك، على سبيل المثال على الحصر، اشتراطات ا .6.1

جب  (، و/أو أي قوانين معمول بها، يجوز لنا استبعادك من المشروع أو تعليق مشاركتك فيه، فضالً عن أي حقوق لنا بمو 2-4و 1
 هذه البنود الستبعادك من أي فعالية. 

 
حيثما يكن مثل ذلك االنتهاك ذا طبيعة جنائية، بما في ذلك )على سبيل المثال ال الحصر( سرقة الدراجة الكهربائية، نحتفظ بالحق   .6.2

في إحالة األمر إلى الشرطة واإلفصاح لها عن جميع المعلومات ذات الصلة. يجوز استخدام المعلومات التي تحصل عليها الشرطة  
 الث( الستبعادك من المشروع أو تعليق مشاركتك فيه. )سواء منَّا أو من طرف ث 

 

 إذا تم استبعادك من المشروع أو تعليق مشاركتك فيه، يجوز لنا إلغاء حجزك في الفعالية بمحض تقديرنا.  .6.3
 

 المسؤولية القانونية والتأمين      .7
 

 قتضي الحال( في أثناء استخدامك لها في الفعالية. تبقى الدراجة الكهربائية وأي كماليات مملوكة لنا )أو مملوكة لشركائنا، حسبما ي  .7.1
 

 تتحمل المسؤولية عن أي فقدان أو سرقة أو إتالف للدراجة الكهربائية وأي مواد أخرى مقدَّمة إليك لالستخدام في أثناء الفعالية.  .7.2
 

موجب هذه البنود بسبب أحداث  ال نتحمل أي التزام أو مسؤولية قانونية عن أي تأخر أو إخفاق في الوفاء بأي من التزاماتنا ب  .7.3
 خارجة عن إرادتنا المعقولة. 

 

و/أو حوامل الهواتف الجوالة    Qiال نتحمل أي التزام أو مسؤولية قانونية عن الفشل أو الخلل الوظيفي في الشحن )الالسلكي( عبر  .7.4
 للفعاليات المقامة في أماكن عمل معينة.  TIER E-Cycleالمقدَّمة في دراجات كهربائية 

 
   تأمين المسؤولية العامة فيما يتعلق بالفعالية.  Cycling UKتصون  .7.5

 
 حماية البيانات .8

 
تحدد سياسة الخصوصية )الرابط أدناه( الكيفية التي يجوز لنا استخدام بياناتك الشخصية بها. يرجى مراجعة سياسة الخصوصية   .8.1

 بعناية.
notice-privacy-asier-e-cycling-https://www.cyclinguk.org/article/making   

 
 اإللغاء .9

 
يجوز لك تعديل حجزك في الفعالية أو إلغاؤه بالتواصل معنا عبر البريد اإللكتروني   .9.1

bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org 
   

 ال يجوز لك نقل أي حجز في فعالية إلى أي فرد آخر أو تغيير االسم المدرج في تأكيد الحجز.  .9.2
 

رار المشروع. نحتفظ بالحق في إلغاء أي حجز في فعالية أجريته ألي سبب، بما في ذلك )على  حجزك في الفعالية مرهون باستم .9.3
 سبيل المثال ال الحصر( انتهاء المشروع أو ظروف جوية سيئة أو عدم القدرة على إدارة الفعالية بأمان. 
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 الشكاوى  .10
 

يد تقديم شكوى، يرجى التواصل معنا عبر إذا كانت لديك أي استفسارات حول هذه البنود أو الحجز أو الفعالية أو تر .10.1
   bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.orgالبريد اإللكتروني: 

 
 التحديثات .11

 
 يجوز لنا تغيير هذه األحكام والشروط أو تحديثها من حين آلخر.  .11.1

 
 أخرى  .12

 
يجب عليك إشعارنا بأي تغيير في تفاصيل التواصل معك في أقرب فرصة تتيح لك إجراء ذلك )قبل تاريخ الفعالية على   .12.1

 guk.orgbookings.makingcyclingeasier@cyclin.أية حال( من خالل التواصل معنا عبر البريد اإللكتروني: 
 

هذه االتفاقية حصرية بينك وبيننا وال يجوز ألي شخص آخر الدخول فيها. ال يملك أي شخص آخر أي حقوق لتنفيذ أي   .12.2
 من هذه البنود. 

 
 ال يجوز لك نقل أي من حقوقك ضمن هذه البنود أو التنازل عنها ألي شخص آخر.  .12.3

 
البنود بشكل منفصل. وإذا رأت أي محكمة أو سلطة مختصة أن أيًا من هذه البنود غير قانوني،   تعمل كل فقرة من هذه .12.4

 تبقى بقية الفقرات سارية المفعول والنفاذ بالكامل إلى المدى القابل للتطبيق )تُفسَّر بناًء على ذلك(. 
 

ل اإلخفاق في تنفيذ أي حق أو حكم بموجب هذه البنود تنازالً عن مثل .12.5    ذلك الحق أو الحكم.  ال يشّكِّ
 

 إذا تُرجمت هذه البنود إلى أي لغة أخرى وكان هناك تعارض بين نُسخ البنود، تحظى نسخة اللغة اإلنجليزية باألولوية.  .12.6
 

تخضع هذه البنود للقانون اإلنجليزي والويلزي وأي نزاع ينشأ بيننا بشأن هذه البنود يُنظر في المحاكم اإلنجليزية   .12.7
 والويلزية. 
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