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નેશનલ ઇ-સાઇકલ સ્કીમના નનયમો અને શરતો  

(આવડતો અન ેઆત્મનવશ્વાસને લગતા સત્રો અન ેઆયોજનો માટે) 

22 ડિસમે્બર 2022 

જીવંત (લાઇવ) 

 

1. પ્રસ્તાવના 

 

1.1. આ ડનયમો અને શરતો નશેનલ ઇ-સાઇકલ સ્કીમ (“સ્કીમ”) હેઠળ ‘મડેકંગ સાઇકડલંગ ઇ-ઍડિયર (સાઇકલ 

ચલાવવી વધાર ેસરળ બનાવવી)’ ઇવને્ટ (“ઇવને્ટ”) માટે તમારા બુડકંગન ેલાગ ુપિે છે.  

 

1.2. ઇવેન્ટમા ંજગ્યાનું બડુકંગ કરાવીને, તમે મંજૂરી આપો છો કે તમે ઇવેન્ટમાં હાજર રહેવા ઇચ્છો છો અન ે

તમારા અલાયદા બુડકંગ કન્ફમેશનમાં ડનધાાડરત કયાા પ્રમાણે, તમને ઇવેન્ટમા ંપ્રવશે આપવા અન ેતમને 

ઇવેન્ટ દરડમયાન ઉપયોગમા ંલેવા એક ઇલડે્ટિક બાઇડસકલ (“ઇ-સાઇકલ”), સહાયક સાધનો અન ે

જોિાણો આપવા અમે સમંડત આપી છે.   

 

1.3. આ ઇવને્ટ અને ઇ-સાઇકલ અન ેસાથ ેઆપેલા કોઈ સહાયક સાધનો (લાઇટો, તાળા, અન ેહેલ્મેટ સડહતના 

સાધનો)નો તમારો ઉપયોગ મહત્તમ 2 કલાકથી વધાર ેચાલશે નડહ અન ેતમન ેતે મફતમા ંપરંૂ પાિવામા ં

આવે છે.  

 

1.4. ઇવેન્ટનું બડુકંગ કરાવીન ેઅન ેઅમારી બુડકંગ મેનેજમેન્ટ ડસસ્ટમ પર સબંંડધત ખાના પર ડનશાની કરીને, 

તમે આ ડનયમો અને શરતો (“ડનયમો”)ન ેઅનરુૂપ થવા અને તેની સાથ ેબંધાયેલા રહેવા સંમત થાવ છો.  

 

1.5. એક ઇ-સાઇકલ ઉછીની (લોન પર) લવેાને અલગ ડનયમો અન ેશરતો લાગ ુપિી શકે, જ ેઅમ ેતમને 

અલગથી ઉપલબ્ધ કરાવીશું. 

 

1.6. કૃપા કરી નોધંી લશેો કે જો તમે આમાનંી કોઇપણ શરતોનુ ંઉલ્લંઘન કરો તો, અમ ેતમન ેઇવને્ટમાં 

પ્રવશેવાની છૂટ આપવાનું નકારી શકીએ અન/ેઅથવા તમને ઇવેન્ટ છોિીને જવાની જરૂર પિી શકે.   

 

2. અમારા ડવશે અન ેસ્કીમને લગતી માડહતી 

 

2.1. અમ ેસાઇકડલસ્્સ ટુડરંગ ક્લબ છીએ (વપેારી નામ - સાઇકડલંગ UK છે) અને ઇંગ્લેન્િ અન ેવૅલ્સમા ંકંપની 

નંબર 25185 થી ઇન્કોપોરટેેિ અન ેનોધંાયેલા છીએ અને ચેડરટી નંબર 1147607 થી ઇંગ્લેન્િ અન ેવૅલ્સમા ં

ચેડરટી તરીકે અને સ્કોટલેન્િમા ંચડેરટી નંબર SC042541 થી નોધંાયેલા છીએ, અમારી રજીસ્ટિા ઑડફસ 

અહી ંઆવેલી છેેઃ Parklands, Railton Road, Guildford, Surrey GU2 9JX (“Cycling UK”). 

 

2.2. આ સ્કીમનો હેતુ ઇ-સાઇકલ્સ માટે જાહેર જનતાની જાગરૂકતા અન ેસમજ વધારવાનો, અન ેતેના 

વપરાશની ગડત વધારવાનો છે. અમન ેસ્કીમનુ ંડવતરણ કરવા ડિપાટામને્ટ ઑફ ટિ ાન્સપોટા પાસથેી ભંિોળ 

મળયું છે. 

 

2.3. તમે આ શરતો, ઇ-સાઇકલ, ઇવેન્ટ અન/ેઅથવા સ્કીમન ેસંબંડધત કોઈ પ્રશ્નો માટે ઇમઇેલ મોકલીન ેઅમારો 

સંપકા  કરી શકો છો: bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org 

 

3. ઇવેન્ટ બડુકંગ 

 

3.1. ઇવેન્ટમા ંજગ્યાનું બડુકંગ કરાવવા, તમે અવશ્યપણે: 

3.1.1. 18 કે વધાર ેવર્ાની ઉંમરના હોવા રહ્ાં (કૃપા કરી નોધંી લશેો કે અમારા કેટલાક ઇ-હબ્સ 16 વર્ા 

ઉપરનાને અમારા ઇવેન્ સમા ંસહભાગી થવા દે છે, જો તેઓ પાસ ેમાતા-ડપતાની સમંડત હોય જ ે

ભરલેા પેરને્ટલ કન્િેન્ટ (માતા-ડપતાની સમંડતના) ફોમામા ંદસ્તાવેજીકૃત હોવી રહી); 

3.1.2. એક ડનપણુ અન ેસક્ષમ સાઇકડલસ્ટ હોવા રહ્ાં;  
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3.1.3. ખાતરી કરાવો કે બુડકંગ પ્રડિયા દરડમયાન તમ ેપૂરા પાિેલા બધાં િેટા સચોટ, સપંૂણા છે અન ે

ગેરમાગે દોરનારા નથી; 

3.1.4. આ શરતો સાથ ેસંમત થવું રહ્ું. 

 

3.2. અમ ેઇવેન્ટમાં હાજર રહેવાની તમારી બુડકંગ ડવનંતી નકારવાની પૂરપેૂરી ડવવેકબડુિ અનામત રાખીએ 

છીએ. 

 

3.3. તમાર ેઇવેન્ટમા ંહાજર રહેતી વખતે તમારી ઓળખનો પુરાવો (દા.ત., િિ ાઇડવંગ લાઇસન્સ, પાસપોટા , UK 

બાયોમડેટિક રડેસિન્સ પરડમટ (BRP), એડિલમ રજીસ્ટિેશન કાિા  (ARC), નોન-UK નશેનલ ID કાિા  વગરે ે

અથવા કાયાસ્થળે કે શૈક્ષડણક કેન્રમા ંડવતરણ કરલેો ઇવેન્ટ માટેનો સ્ટાફ / NHS / સ્ટુિન્ટ ID પાસ) પૂરો 

પાિવો રહ્ો, અન ેતમાર ેતમારં બડુકંગ કન્ફમશેન પણ તમારી સાથે લાવવું રહ્ું. ફોટો ID પ્રાધાન્ય પસંદગી 

ધરાવ ેછે, પણ અમે યુડટડલટી ડબલ, કાઉડન્સલ ટે્સ ડબલ, કે બેંક સ્ટેટમેન્ટ પણ સ્વીકારીએ છીએ જો 

તમારી પાસે કોઈ ફોટો ID ના હોય, અને તે તમારં પરંૂ નામ અને સરનામું બતાવતુ ંહોય. 

 

3.4. ઇવેન્ટ તમારા બુડકંગ કન્ફમશેનમાં જણાવેલી તારીખ અન ેસમય ેશરૂ અને પૂરો થાય છે. 

 

3.5. દેખરખે રાખવાના અને મૂલ્યાકંન હેતુસર, ઇવેન્ટનું બડુકંગ વ્યડિગત ધોરણ ેકરાવવુ ંરહ્ું. દરકે બુડકંગ માત્ર 

બુડકંગ કન્ફમશેન પર જણાવલેી વ્યડિ માટે માન્ય રહે છે અન ેતમે દરકે ઇવેન્ટ માટે માત્ર એક વ્યડિનુ ં

બુડકંગ કરાવી શકો છો. કોઈ શંકાન ેટાળવા માટે, સહભાગીઓ એકથી વધાર ેઇવેન્ટમા ંહાજર રહેવાન ે

પાત્ર છે. 

 

3.6. તમે અમારી દેખરખે રાખવાની અને મૂલ્યાંકન કરવાની પ્રડિયામા ંસહભાગી થવા સમંત થાવ છો, જમેા ંડપ્ર-

ઇવેન્ટ (ઇવેન્ટ પહેલાંનો) સવે અન ેબે પોસ્ટ-ઇવને્ટ (ઇવેન્ટ પછીના) સવ ેસામેલ છે. તમે સવેમાં અનામી 

રહીને જવાબ આપી શકો છો. 

 

3.7. ઇવેન્ટમા ંતમારી સહભાડગતા પછી, સાઇકડલંગ UK અથવા ડિપાટામેન્ટ ઑફ ટિ ાન્સપોટાના મૂલ્યાકંન 

ભાગીદાર, Steer (સ્ટીયર), તમને સ્કીમ, ઇવેન્ટમા ંઆગળ સશંોધનમાં ભાગ લેવા આમંડત્રત કરવા, અન ે

તેમાં તમારી સહભાડગતા માટે તમારો સંપકા  કરી શકે. 

 

4. તમારી બંધનકારક ફરજો 

 

4.1. ઇવેન્ટમા ંહાજર રહેતી વખતે, તમાર ેઅવશ્યપણે: 

4.1.1. આ શરતો અને લાગ ુકાયદાઓનું પાલન કરવું રહ્ુ;ં 

4.1.2. ઇ-સાઇકલ અને બીજા કોઈ સાધનનો વ્યાજબી અન ેજવાબદારીપૂવાક ઉપયોગ કરવો રહ્ો;  

4.1.3. ઇ-સાઇકલ અને બીજા કોઈ સાધનનો ઉપયોગ અમારા ઇવેન્ટ સ્ટાફે પૂરી પાિેલી બધી સૂચનાઓ 

અનુસાર કરવો રહ્ો;   

4.1.4. તમને અમારા ઇવેન્ટ સ્ટાફે પરૂી પાિેલી બધી આરોગ્ય અન ેસુરક્ષા સૂચનાઓ અન ેમાગાદશાન 

અનુસરવા રહ્ાં; અને  

4.1.5. ઇવેન્ટ સ્ટાફ અને અન્ય સહભાગીઓ સાથ ેડવનમ્રપણ ેઅને આદરપૂવાક વ્યવહાર કરવો રહ્ો અન ે

ઇવેન્ટમા ંઇવેન્ટ સ્ટાફે બનાવલેી કોઈ સૂચનાઓ કે શરતોનુ ંપાલન કરવુ ંરહ્ુ.ં 

 

4.2. ઇવેન્ટમા ંહાજર રહેતી વખતે, તમાર ેઅવશ્યપણે આ કરવુ ંનહી:ં 

4.2.1. તમને પૂરી પાિેલી ઇ-સાઇકલ કે બીજી કોઈ સામગ્રી, સાધન અન ેસહાયક સાધનોને નુકસાન, 

બગાિવાનુ ંકે તોિફોિ કરવી નહી;ં 

4.2.2. રડેસંગ, સ્ટંટ કે ડટિક રાઇડિંગ માટે ઇ-સાઇકલનો ઉપયોગ કરવો નહી;ં 

4.2.3. ઇવેન્ટમા ંદારૂનુ ંસેવન, તીવ્ર દવા કે અન્ય દવાઓના પ્રભાવ હેઠળ ઇવેન્ટમા ંહાજર રહેવું નહી;ં 
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4.2.4. અમારી સ્પષ્ટ પરવાનગી વગર ઇવેન્ટ સ્થળ, ઇ-સાઇકલ, કોઈ સહભાગી કે અમારા ઇન્સ્ટિ ્ટર(રો)ના 

ફોટા લવેા નહી;ં 

4.2.5. અમારી સ્પષ્ટ પરવાનગી વગર તમારા મોબાઇલ ફોનનો ઉપયોગ કરવો નહી;ં 

4.2.6. અસામાડજક, અસભ્ય, જાડતવાદી, લૈંડગકવાદી, અડપ્રય કે આિમક રીતે વતાવું નડહ જમેાં સમાવેશ 

થાય છે (પરંતુ આટલા સુધી સીડમત નથી) એ રીતો જ ેઅન્ય લોકો માટે ચોકંાવવાનુ,ં ગનુાડહત કે 

સંતાપનું કારણ બને, અથવા એ રીતે જ ેઅમારા ઇવને્ટ સ્ટાફ કે બીજા કોઈ સહભાગી માટે 

સતામણીમય બન.ે 

 

4.3. ઇવેન્ટના અંત,ે અમ ેતમન ેઇવેન્ટ દરડમયાન આપેલી ઇ-સાઇકલ અને બીજી કોઇપણ સામગ્રી, સહાયક 

સાધનો કે અન્ય સાધન તમન ેઆપેલી સરખી ડસ્થડતમા ંતમાર ેઅમને પરત કરવી રહી. 

 

4.4. અમ ેઅમારી પૂરપેૂરી ડવવેકબડુિમાં, ઇવેન્ટમા ંતમારી સહભાડગતા નકારવાનો અન/ેઅથવા તમન ે

ઇવેન્ટમાથંી કાઢી મૂકવાનો અડધકાર અનામત રાખીએ છીએ જો તમારી વતાણૂકને અમે અન્ય 

સહભાગીઓ, ઇવેન્ટ સ્ટાફ, અમારા કોઇ એજન્ટો અન/ેઅથવા સામાન્ય જનતાની દૃડષ્ટએ અડપ્રય, 

ગેરકાયદેસર, ધમકાવનારી, અપમાનજનક, અયોગ્ય, નુકસાન પહોચંાિવા જવેી સંભડવત, અથવા લોકોના 

આનંદ, આરામ કે સરુક્ષાન ેક્ષડત પહોચંાિનારી ડવચારીએ, અથવા જો તમે અન્યથા આ શરતોનો ભંગ કરો. 

આમા ંએ રીતે કાયા કરવાનો સમાવેશ થાય છે જ ેડમલકતને નુકસાન પહોચંાિવાનું કારણ બને અથવા તેવી 

શક્યતા રહે (જમેાં ઇ-સાઇકલ સામેલ છે, પણ તેના સુધી સીડમત નથી). 

 

4.5. તમને કોઈ વળતર પૂરં પાિવામાં આવશ ેનડહ જો તમન ેઉપરની પટેાકલમ 4.4 માં દશાાવેલા સંજોગોમાં 

કોઈ ઇવેન્ટમાંથી કાઢી મૂકવામા ંઆવ,ે અન ેતમારં અથવા તમારા કોઈ પક્ષકાર સભ્યનું ભાડવ ઇવેન્ સ 

(અથવા સમાન) માટે આગળ કોઈ બડુકંગ્સ નકારવાનો અડધકાર અમે અનામત રાખીએ છીએ. 

 

4.6. અમ ેતમારા દ્વારા થયેલા કોઈ નુકસાન, હાડન, ડવલંબ કે ખચા માટે, અથવા તમે ઇવેન્ટમા ંલાવ્યા હો તેવી 

કોઇ ડમલકત, તમારા કબજાની વસ્તુઓ, પદાથો કે સરખી વસ્તુઓન ેથતંુ કોઈ નુકસાન, તેની ચોરી કે તે 

ગુમાવવા બદલ જવાબદાર નથી. કોઈ શકંાને ટાળવા માટે, અમ ેતમારા પ્રત્યેની અમારી જવાબદારી 

કોઇપણ રીતે બાકાત કે સીડમત કરતા નથી જ્ા ંએવું કરવું ગરેકાયદેસર હોય.  એક રીતે જોઇએ તો, આ 

શરતોમાંની કોઇપણ અમારી બેદરકારીને લીધ ેકારણભૂત થતંુ મતૃ્ય ુકે અંગત ઇજા માટે અમારી 

જવાબદારીન ેકોઇપણ રીતે બાકાત કે સીડમત કરતી નથી, અથવા છેતરડપંિી કે છેતરડપંિીભયાા અથાઘટન 

માટે, અથવા બીજી કોઇપણ બાબત માટે જ ેગેરકાયદેસર હોય અથવા અમારી જવાબદારી બાકાત કે 

સીડમત કરવો (અથવા બાકાત કે સીડમત કરવાનો પ્રયત્ન કરવો) અમારા માટે ગેરકાયદેસર હોય. 

 

5. સુરક્ષા અન ેસલામતી 

 

5.1. અમ ેઇચ્છીએ છીએ કે તમ ેઅમારા ઇવને્્ સમાં હાજર રહો ત્યાર ેતમારો અનુભવ સુરડક્ષત અને આનંદમય 

રહે. ઉપરની પટેાકલમો 4.1 અન ે4.2 માં જણાવેલી અમારી વપરાશ જરૂડરયાતોનુ ંપાલન કરવા ઉપરાંત, 

અમ ેડવનંતી કરીએ છીએ કે તમે ઇવેન્ટ દરડમયાન સાવચતેી રાખો અન ેયોગ્ય ડનણાયો લો, અને અમ ે

દૃઢપણે સલાહ આપીએ છીએ કે તમે અમારા ઇવેન્ સમા ંસહભાગી થાવ ત્યાર ેહેલ્મેટ પહેરો અને યોગ્ય 

સુરક્ષા સાધન અને વસ્ત્રો ઉપયોગમા ંલો.  

 

5.2. તમે સ્વીકારો છો કે સાઇકડલગંમા ંજોખમો રહે છે અને મંજૂર કરો છો કે તમે એક સક્ષમ સાઇકડલસ્ટ છો 

જઓે ઇવેન્ટમાં સરુડક્ષતપણે અન ેજવાબદારીપૂવાક સાઇકલ ચલાવશે. તમ ેએ ખાતરી કરાવવા જવાબદાર 

છો કે તમ ેઇ-સાઇકલનો સુરડક્ષતપણ ેઉપયોગ કરવા શારીડરક રીતે સક્ષમ છો અને તમે સ્વીકારો છો કે તમે 

તમારા પોતાના જોખમ ેસવારી કરો છો. 

 

5.3. અમારા દરકે ઇવેન્ટમા ંહાજર રહેતી વખતે તમારી અંગત વસ્તુઓની દેખરખે રાખવી એ તમારી પોતાની 

જવાબદારી રહે છે. 

 

5.4. તમાર ેઅમારા દરકે ઇવેન્ટમા ંહાજર રહેતા પહેલાં અમને બધી સંબડંધત તબીબી માડહતી પરૂી પાિવી રહી 

અન ેતમે હાજર રહેવા સાનુકૂળપણે તંદુરસ્ત અન ેસ્વસ્થ હોવાની ખાતરી કરવી તે એકમાત્ર તમારી પોતાની 
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જવાબદારી છે. જો તમ ેઅચોક્કસ હો તો, કૃપા કરી અહી ંઇમેઇલ મોકલીન ેઅમારો સંપકા  કરો: 

bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org.  
 

6. બાકાતકરણ અને મોકૂફી 

 

6.1. જો તમને કોઈ ઇવેન્ટમાંથી બાકાત કરતી આ શરતો હેઠળના અમારા કોઈ અડધકારો ઉપરાંત, તમે 

કોઇપણ સમય ેઆ શરતોનું (પેટાકલમો 4.1 અને 4.2 હેઠળની અમારી વપરાશ જરૂડરયાતો સડહત, પણ 

એટલી જ સીડમત ન રહેતા) અન/ેઅથવા કોઈ લાગ ુકાયદાઓનુ ંપાલન ન કરો તો, અમ ેસ્કીમમા ંતમારી 

સહભાડગતા બાકાત કે ડનલંડબત કરીએ તેવુ ંબની શકે. 

 

6.2. જ્ાં આવું ડબન-અનપુાલન ગુનાડહત પ્રકૃડત હોઈ શકે, જમેા ંઇ-સાઇકલની ચોરી સામલે છે (પણ એટલ ે

સુધી સીડમત નથી), અમે આ બાબત અન ેબધી સંબડંધત માડહતીની જાણ પોલીસન ેકરવાનો અડધકાર 

અનામત રાખીએ છીએ. પોલીસે મેળવેલી માડહતી (પછી ભલે તે અમારી પાસથેી કે ત્રાડહત પક્ષ પાસથેી 

મેળવી હોય) સ્કીમમા ંસહભાગી થવામાથંી તમને બાકાત કે ડનલડંબત કરવા ઉપયોગમા ંલેવામાં આવે તેવુ ં

બની શકે. 

 

6.3. જો તમને સ્કીમમાંથી બાકાત કે ડનલંડબત કરવામા ંઆવે તો, અમ ેઅમારી પોતાની ડવવેકબડુિન ેઅધીન 

તમારં ઇવેન્ટ બડુકંગ રદ કરીએ તેવુ ંબની શકે. 

 

7. જવાબદારી અન ેવીમો     

 

7.1. ઇવેન્ટમા ંતમારા વપરાશ દરડમયાન ઇ-સાઇકલ અન ેકોઇપણ સહાયક સાધનો અમારી ડમલકત (અથવા 

અમારા ભાગીદારોની ડમલકત, લાગ ુપિે તે મુજબ) બની રહે છે. 

 

7.2. ઇવેન્ટ દરડમયાન તમારા વપરાશ માટે તમન ેપરૂી પાિેલી ઇ-સાઇકલ અને બીજી કોઈ સામગ્રીઓ ગમૂ થાય, 

ચોરાઇ જાય કે તેન ેનુકસાન થાય તે માટે તમે જવાબદાર રહો છો. 

 

7.3. અમ ેઆ શરતો હેઠળ અમારા વ્યાજબી ડનયંત્રણ બહાર ઇવેન્ સથી કારણભૂત અમારી ફરજોમાં થતો કોઈ 

ડવલંબ કે ડનષ્ફળતા માટે જવાબદાર નથી. 

 

7.4. અમ ેચોક્કસ કાયાસ્થળોએ યોજાતા ઇવને્્ સ માટે, TIER (ડટયર) ઇ-સાઇકલ પર પરૂા પિાતા Qi (વાયરલેસ) 

ચાડજિંગ અન/ેઅથવા મોબાઇલ ફોન હોલ્િસા બગિવા માટે કે તેની ડનષ્ફળતા માટે જવાબદાર નથી. 

 

7.5. સાઇકડલંગ UK ઇવેન્ટના સબંંધમા ંજાહેર જવાબદારી વીમો જાળવી રાખે છે.  

 

8. િેટા સંરક્ષણ 

 

8.1. અમ ેતમારી અંગત માડહતીનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરીએ તેનું સચંાલન અમારી ગોપનીયતા નીડત (ડલકં નીચે 

સમાવી છે) કર ેછે. કૃપા કરી ગોપનીયતા નીડતની સમીક્ષા કાળજીપવૂાક કરશો. 

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

9. રદકરણ 

 

9.1. તમે તમારા ઇવેન્ટ બડુકંગમાં સુધારો કે રદ કરાવવા ઇમેઇલથી અમારો સપંકા  અહી ંકરી શકોેઃ 

bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org 
  

9.2. તમે કોઇપણ ઇવેન્ટનું બડુકંગ બીજી કોઈ વ્યડિન ેતબદીલ કરી શકતા નથી અથવા બુડકંગ કન્ફમશેન પર 

યાદીબિ નામ બદલી શકતા નથી. 

 

9.3. તમારં ઇવેન્ટ બડુકંગ સ્કીમ ચાલ ુરહેવા સુધી શરતી રહે છે. તમે કરાવેલુ ંઇવેન્ટ બડુકંગ અમે કોઇપણ 

કારણસર રદ કરવાનો અડધકાર આરડક્ષત રાખીએ છીએ, જમેાં સ્કીમ પરૂી થવી, પ્રડતકૂળ હવામાન 

ડસ્થડતઓ કે ઇવેન્ટ સરુડક્ષતપણે પહોચંાિવામાં અક્ષમતા સામેલ છે (પણ એટલ ેસુધી સીડમત રહેતંુ નથી). 

mailto:bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org
https://www.cyclinguk.org/article/making-cycling-e-asier-privacy-notice
mailto:bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org
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10. ફડરયાદો 

 

10.1. જો તમને આ શરતો, તમારં બુડકંગ, કે ઇવેન્ટ ડવશ ેકોઇ પ્રશ્નો હોય, અથવા તમ ેફડરયાદ કરવા 

ઇચ્છો તો, કૃપા કરી અમારો સંપકા  અહી ંઇમઇેલથી કરો: 

bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org  
 

11. અપિે્સ 

 

11.1. અમે આ ડનયમો અન ેશરતો સમયાંતર ેબદલીએ કે અદ્યતન કરીએ તેવું બની શકે. 

 

12. અન્ય 

 

12.1. તમાર ેતમારી સપંકા  ડવગતોમાં કોઈ ફેરફાર અમને વહેલામાં વહેલી તકે વ્યવહાયા હોય ત્યાર ે

જણાવવો રહ્ો (અન ેકોઇ ઇવેન્ટમાં, ઇવેન્ટની તારીખ પહેલાં), તે માટે તમે અમારો સંપકા  ઇમેઇલથી અહી ં

કરી શકો છો: bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org. 

 

12.2. તમે અને અમારા ડસવાય બીજી કોઈ વ્યડિ આ કરાર સાથે પક્ષકાર બનતી નથી. અન્ય કોઈ 

વ્યડિ પાસે આમાનંી કોઈ શરતો લાગુ કરવા કોઈ અડધકારો રહેશ ેનહી.ં 

 

12.3. તમે આ શરતો હેઠળ તમારા કોઈ અડધકારો બીજી કોઈ વ્યડિને તબદીલ કે ફાળવી ન શકો તેવુ ં

બની શકે. 

 

12.4. આ શરતોનો દરકે ફકરો અલગથી કાયા કર ેછે. જો કોઈ કોટા  કે સંબડંધત સત્તાવાળા નક્કી કર ેકે 

આમાનંી કોઈ શરતો ગરેકાયદેસર છે તો, બાકીના ફકરાઓ લાગ ુપિતા પ્રમાણ સુધી અમલમાં અન ે

અસરમા ંરહેશે (અને તે પ્રમાણે અથાઘટન થશે). 

 

12.5. આ શરતો હેઠળ કોઈ અડધકાર કે જોગવાઇ લાગુ કરવામા ંડનષ્ફળતાથી આવા અડધકાર કે 

જોગવાઇની માફીનું ડનમાાણ થશ ેનહી.ં  

 

12.6. જો શરતોનું બીજી કોઈ ભાર્ામા ંભાર્ાંતર કરવામાં આવે અન ેશરતોની આવડૃત્તઓ વચ્ચે કોઈ 

અસંગતતા હોય તો, આમા ંઅંગે્રજી આવડૃત્તન ેઅગ્રતા આપવામાં આવશ.ે 

 

12.7. આ શરતો ઇંડગ્લશ અન ેવૅલ્સ કાયદાથી સચંાડલત છે અને આ શરતોના સંદભામાં આપણા ંવચ્ચે 

કોઈ ડવવાદોની સુનાવણી ઇંડગ્લશ અને વૅલ્સ કોટામાં થશ.ે 
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